
4. Schůze VVV, 14. 9. 2015, 18-20h 

Účastni: Majka Brothánková (MB), Iveta Boušová (IB), Zuzana Štočková (ZŠ), Katka Hájková (KH), 

Hanka Šůrová (HŠ; zápis) 

Omluveni: Igor Zahradníček, Zuzana Tornikidis 

 

Návrh kritérií pro odměny ředitele školy v I. pololetí 2015/16: 

1) Příprava strategického dokumentu; 40% 

2) Podpora dalšího vzdělávání učitelů – zmapování potřeb učitelů a realizace; 30% 

3) Technická stránka – dovybavení novostavby, dokončování prací; 30% 

 

Další uvažované kritérium: 

Zefektivnění vedení školy – delegování kompetencí  

 

Info ze školy: 

- Strategický dokument začne vznikat po výroční zprávě; Výroční zpráva musí být hotova do 30. 

9., na začátku října se sejde školská rada, která ji schvaluje 

- dál probíhá dolaďování novostavby, ladění rozvrhu, organizace kroužků 

- problémy s kapacitou jídelny – velké šachy a složité organizování, družina vychází vstříc  

- kapacita školy je na stropě, doufá se, že budou v příštím roce jen dvě první třídy 

- nově zaveden internet ve všech třídách, také se dolaďuje 

- ke vzdělávání učitelů: ředitel všechny nabídky poctivě přeposílá; tvořivá škola přesouvá kurzy 

na soboty; Zdravá sborovna proběhne v listopadu, pak v případě zájmu pokračování 

- k prevenci šikany: preventistka Mgr. Tomková, spolupráce s psychologickou poradnou; 

v konkrétním případě řešeném v první třídě: prognóza vývoje žáka dobrá, učitelka 

inkriminované třídy dala – nejen z tohoto důvodu – výpověď, jak situaci zvládne nová, se 

uvidí; pí uč. Tomková má nově zřízený kabinet – odpočinková místnost, kam mohou děti 

docházet; adaptační pobyty pro problematické třídy, dvouhodinovky her pí Tomkové – práce 

na kolektivu 

Další body: 

- od příštího roku hodně rozšířená ZUŠ v Satalicích, spojit se s ředitelkou čakovické ZUŠ – HŠ 

- stránky – možnost odběru novinek – MB se zeptá pana ředitele 

- pro školku možnost zavést školní maily pro každou třídu s rozesíláním všem rodičům, HŠ 

podnět, aby MŠ měla více informací online  

- Info HŠ k chystané schůzce ohledně výuky hudby a dramatické výchovy s manželi 

Beščecovými 


