
 5. Schůze VVV, 12. 1. 2016, 18-20h, škola 
 
Účastni: Majka Brothánková MB, Iveta Boušová IB, Igor Zahradníček IZ, Zuzana Tornikidis ZT, Katka Hájková 
KH, Hanka Šůrová HŠ (zápis) 
Omluveni: Zuzana Štočková  
 

− ad Návrh kritérií pro odměny ředitele školy v I. pololetí 2015/16: 
 ad 1) Příprava strategického dokumentu; 40% 
 dokument je nyní ve fázi přípravy, na úrovni diskusí; škola si chce ujasnit, kolik bude dětí a k 
 čemu se chce dostat, chce si udržet osobní přístup i ve větším počtu dětí, cílem je udržet 
 přátelskou, pohodovou školu, ne mraky dětí, kde se neznáme; dokument by měl obsahovat 
 výhled do r. 2018 
 ad 2) Podpora dalšího vzdělávání učitelů – zmapování potřeb učitelů a realizace; 30% 
 rostoucí trend, chystá se více školení přímo na pracovišti, u těch je záměr prosadit povinnou 
 účast; aktuální je chystané školení na řešení konfliktů, vztahy; dále učitelé vyplňují 1x za půl roku 
 autoevaluační zprávy, zástupkyně ředitele se věnuje hospitacím, fungují náslechy mezi kolegy 
 předmětů, případně při přechodu mezi stupni; zpětná vazba řediteli na neformální bázi 
 ad 3) Technická stránka – dovybavení novostavby, dokončování prací; 30% 
 novostavba dovybavena; aktuálně ředitel se zástupcem docházejí (každé pondělí) na kontrolní dny 
 do zdravotního střediska, kde probíhá úprava prostor pro tři třídy družiny; předělaná podlaha v 
 šatnách; plánuje se přístavba šaten směrem do dvora 
 

− demografický výhled a kapacita školy: příští rok budou otevřeny pravděpodobně tři třídy 
(předpokládá se, že k zápisu přijde 66/67 vinořských dětí; odejdou dvě třídy), další rok určitě tři (a 
odejde jedna), dále by se to mělo ustálit na dvou třídách ročně; příští rok se výuka udrží ve 
stávajících prostorech, dále se plánuje přístavba tříd na půdě (výtvarka ap.)  

− škola má povinnost dobrat děti do kapacity ŠKOLY, nikoliv třídy – aktuálně 750 žáků; o změnu 
kapacity žádá ředitel, rok trvá, než to úřady zvýší; jednou se zvyšovala na 600, nyní, aby byla rezerva, 
na 750, dojdeme na to během dvou let 

− vyžádat si zprávu ke kritériím od p. ředitele (HŠ); pozvat ho na schůzi výboru na začátku března (HŠ); 
udělat z toho tradici minimálně dvakrát ročně 

− ??? jak to je s maximálním počtem dětí ve třídě??? - ÚKOL pro všechny zjistit, jak to je; je možné, 
aby zřizovatel určil maxmální počet dětí ve třídě (např. na 23) a doplácel na provoz? (MB: slušně náš 
živí průměr 27 dětí na třídu); jak je možné, že některé školy mají nižší počty dětí ve třídě, a přesto 
jsou schopny učitele zaplatit; měli bychom o tom začít přemýšlet spolu – obec + škola, jaký zvolit 
postup; MB: zřizovatel v současnosti ani nemůže mluvit do kritérií k zápisu, měl by mít 

− když k nám docházejí žáci okolních středočeských obcí, obce za to Praze platí, ale Praha už to 
nepošle zpět Vinoři; jak je to možné??!; téma na sdružení malých MČ? (podnět M. Biskupovi HŠ) 

− kritéria odměn pro další pololetí probereme osobně s ředitelem; KH: do budoucna bychom měli 
kritéria ponechat na celý rok, plnění hodnotit průběžně; IZ: je logické vyplácet odměny až po 
náležitém vyhodnocení, tj. v květnu za I. pololetí, v listopadu za II.  

− chybí prostor pro volnočasové aktivity mládeže, chybí správce takového zařízení, chybí terénní 
pracovník; HŠ: dohodne schůzku s p. Hrubčíkem ze Kbel + návštěvu nízkoprahového zařízení 

− ad chystaná soukromá umělecká škola: anketní průzkum zájmu proběhl, zájem byl poměrně velký; 
od září začne individuální výuka v prostorech školy; další možné prostory pro skupinové aktivity: 
fara, sýpka, prostory pod zdravotním střediskem, v případě odkupu kovárna na Vinořském náměstí, 
další? 

 


