Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů
ze dne 15. prosince 2020
Přítomni : viz. prezenční listina + host zástupkyně školy PaedDr Miroslava Tužová
Bylo hlasováno o zapisovateli (Roman Kopecký), ověřovateli zápisu (Jiří Hanzal) a programu
schůze - viz. níže.
Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Stav účtu KRPŠ
Žádosti o příspěvek – odměny pro studenty.
Příspěvky na školní rok 2020-2021
Kvalita výuky jednoho z vyučujících zeměpisu
Různé

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 15.12.2020 – 879.188,95 Kč
Ad 3) Žádost o příspěvek – odměny pro studenty
•

Odměna za výtvarné provedení – učitelka Renata Brichcínová
Jako každoročně studenti vytváří PF, pozvánku, placku pro studenty prim a program
na ples.
Příspěvek KR – 1000,-Kč/výtvarná práce, celkem 4.000,-Kč.
Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0

Ad 4) Příspěvky na školní rok 2020-2021
Letos bohužel nám výběr příspěvků trochu zkomplikoval Covid a tak jsme museli přistoupit
k výběru přes účet. Je to velmi složitý proces a učitelé jsou z toho unaveni, protože stále psát
e-maily a urgovat rodiče je opravdu nepříjemné.
Vzhledem k tomu jsme se dohodli na tom, že tuto aktivitu výběru převezme zástupce třídy
v KRPŠ jednotlivých tříd. Tam, kde není zástupce, to bude bohužel muset převzít třídní
učitel/ka.
Zástupci tříd v KRPŠ dostanou seznam, kdo z jejich třídy nezaplatil.

Bylo připomenuto, že členství v KRPŠ vzniká zaplacením příspěvku a v odůvodněných
případech není nutné uhradit celou doporučenou částku 1000 Kč. Pokud rodič studenta je
členem KRPŠ může dítě čerpat příspěvky, v opačném případě nikoliv.
Paní Cejpková přislíbila dopis adresovaný rodičům a ten dostane zástupce třídy a rozešle těm,
kdo ještě neuhradil.
Ad 5) Kvalita výuky části hodin zeměpisu
Pan Jiří Hanzal informoval o probíhajících jednání mezi panem ředitelem a zástupci rodičů
ohledně dotyčného učitele:
-

-

Proběhla schůzka p. Hanzal x Mgr. Kašpar – panu řediteli Kašparovi byl předán seznam
připomínek rodičů z několika tříd k výuce a chování dotyčného učitele
Nepoužívá aplikaci classroom, při jarní distanční výuce nebyly vůbec online hodiny, lpí
na formátování a za nedodržení snižuje radikálně známkování, neexistuje systém
známkování, hodnotí práce velmi namátkově a neexistuje zpětná vazba, o které se i
odmítá bavit, nepřipouští diskuzi, nadřazený způsob jednání se studenty, určuje, které
jediné zdroje informací jsou ty „správné“
Ke kvalitě výuky dotyčného učitele se vyjádřili všichni dotčení rodiče přítomní na
schůzce KRPŠ a v podstatě jen potvrdili, případně doplnili již shrnuté připomínky
Je třeba zdůraznit, že se nejedná o individuální problém několika málo studentů, ani
jednotlivých tříd, naopak rezonuje všemi třídami, které dotyčný učitel má na zeměpis.
Závěr KRPŠ: Bude třeba dál pokračovat v diskuzi s vedením školy, aby se kvalita výuky
zeměpisu a mezilidských vztahů dostala na standardní úroveň, která z GNP dělá kvalitní
instituci pro vzdělávání našich dětí.

Ad 6) Různé
-

Termín plesu byl přesunut na 13.3.2021. Paní Cejpková nabídla možnost konání plesu
v Sokolovně na Praze 8
Připomínky k on-line výuce – počet odučených hodin on-line. Maminka dávala
příklad, že místo 3 hodin angličtiny mají 31
Pan Kotmel nabídl GNP udělat pro ně LOGO
Akademie letos nebude. Pan předseda napíše dopis, že se neuskuteční.
Odsouhlasena fotografická soutěž -zajistí předseda pan Kopecký na web a FB. Termín
ukončení jsme odsouhlasili 15.4.2021
Interní směrnice výuky on line (ředitel Kašpar)
Nabídka, že by KRPŠ koupilo licence na MS OFFICE, aby studenti uměli více programů.
Ve škole jsou Libreoffice.
Výukové portály nesjednoceno – každý učitel učí jak chce
Úklid – proč chodí studenti na mokrých schodech a chodbách, v šatnách a mají čekat
až to uschne. Úklid by měl probíhat až po odchodu studentů a ne se setkávat s nimi
na chodbách. Padl návrh najmout jinou firmu.
p. Hanzal informoval zástupce KRPŠ o tématech projednávaných ve Školské řadě:
V některých předmětech málo vypsaných seminářů - student se tak nemůže zaměřit
na jednu oblast a musí doplnit semináři z jiných předmětů.

Na základě požadavku KRPŠ podán návrh na spolufinancování nákupu licencí MS OFFICE pro
školu, informace od školy – škola jde cestou webových formulářů a aplikací, nemá v plánu
nákup MS OFFICE, diskuze ohledně kompatibility – KRPŠ prosí o ještě jedno zvážení nákupu
licencí.

Příští schůzka Výboru KRPŠ bude - termín nebyl stanoven

Zapsal R. Kopecký

………………….……………..……………

ověřil J. Hanzal

………………….……………..……………

