Schůzka SRPDŠ ze dne 20.4. 2015
Schůzky SRPDŠ zúčastnilo 10 rodičů, 2 se řádně omluvili.
Program:
I.) navýšení příspěvku členů SRPDŠ na 200Kč / rodina / školní rok
II.) vlastní podněty a dotazy rodičů – diskutována byla následující témata:
1) bezpečnost dětí ve škole – rizika, problémy se vstupem rodičů do školy
2) zlepšení kvality stravování ve školní jídelně – avizováno na předchozí schůzce 6.10.2014
3)

vznik

soukromých

internetových

stránek

pana

Mgr.

Blahoslava

Bureše

–

www.zsvelkyosek.eu – projednány byly následující otázky a zamyšlení:
- není název webu zavádějící pro rodiče a děti vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé stránky?
- rozeslání odkazu na tyto stránky prostřednictvím obce
- Školská rada, o kterou se mimo jiné, stránky původně opíraly, nebyla předem informována o jejich
vzniku, funkci ani způsobu zpracování získaných informací z kontaktních formulářů a anket
(alespoň ne všichni její členové), proč?
- mají rodiče a děti potřebu sdělovat své postřehy pomocí takových stránek, když ve škole funguje
otevřená komunikace s vedením školy, s jednotlivými učiteli, když existuje možnost požádat o
pomoc školního metodika prevence nežádoucích jevů, školního psychologa, třídní důvěrníky
(SRPDŠ) jako zástupce rodičů z jednotlivých tříd, když webové stránky poskytují informace
rodičům i dětem oficiální cestou?
- jaký přínos mají ankety a formuláře, ve kterých lze hlasovat či odpovídat opakovaně, ve kterých
mohou hlasovat všichni lidé, kteří stránky na internetu objeví, aniž by znali byť jen naši obec, natož
školu, budou prezentovány všechny příspěvky respondetů či jen vybrané z nich?
Závěry:
Ad I.) Na schůzce třídních důvěrníků SRPDŠ ze dne 20.4.2015 bylo schváleno navýšení příspěvků
ze 150 Kč na 200 Kč / rodina / školní rok. Nadále budou tyto peníze použity na příspěvky na
plavání, lyžařské kurzy, odměny pro děti na Den Země, Den dětí, na závěr školního roku, testování
znalostí, apod.
Ad II.)
Ad 1) Opatření provedená za účelem zajištění větší bezpečnosti žáků se jeví jako vyhovující a
nutná, jsou jistě přínosem a možnost vstupu rodičů do budovy školy je po domluvě nadále možná.

Během změn souvisejících se zajištěním bezpečnosti došlo k úpravě pravidel vyzvedávání dětí ze
školní družiny. O všech změnách informovalo vedení školy na webu školy, komunikaci v případě
nejasností bylo nakloněno.
Ad 2) Pozitivní změna ve školním stravování je evidentní; již podle skladby jídelníčku je patrné
zařazení dalších zdravých potravin; nově ve školním roce 2014/2015 existuje možnost zakoupení
zdravých svačin. Jako rodiče pro své děti uvítáme pokračování změn tímto směrem.
Ad 3) Během diskuse jsme se shodli, že naše sdružení je nakloněno otevřeně komunikovat s rodiči
a pomoci zprostředkovat jim jejich názory, problémy, připomínky či dotazy jak vedení školy, tak
Školské radě. Jsme připraveni plnit svou úlohu třídních důvěrníků a informovat ostatní rodiče o
problémech řešených na našich jednáních a stejně tak dále rozvíjet podněty rodičů, které již v
minulosti mnohdy vedly k vyřešení problémové situace. Dále jsme stejného názoru v tom, že
soukromý web pana Mgr. Blahoslava Bureše se svým názvem, použitím loga školy a dalšími
přenesenými informacemi jeví jako velmi zavádějící a mohl by představovat riziko pro děti i rodiče.
Webové stránky školy se nám zdají být dostatečným zdrojem informací o dění ve škole, nabízejí
možnost kontaktovat její zaměstnance, stejně tak členy Školské rady i členy SRPDŠ.
Zároveň neznevažujeme funkci a možnost využití anket či dotazníků, které zjišťují podnětné názory
rodičů a stejně tak kvalitně vyhodnocují jejich vnímání a chápání činnosti školy, avšak podstatná se
nám jeví i jejich výpovědní hodnota s cílem přispět ke zkvalitnění chodu školy, fungování SRPDŠ
nebo dalších témat, na které může být takový dotazník zaměřen.
Přinášíme nabídku spolupráce se Školskou radou zejména v oblasti získávání zpětné vazby od
rodičů a zavazujeme se vytvořit relevantní dotazník či anketu ve školním roce 2015/2016, které by
byly přínosem pro rodiče, děti, školu i naše sdružení. Takový dotazník pro rodiče bychom rádi
uveřejnili na oficiálním webu školy se souhlasem jejího vedení.
Dále žádáme pana Mgr. Blahoslava Bureše nejlépe o změnu názvu jeho soukromých stránek,
popřípadě o vhodnou úpravu tak, aby bylo velmi dobře a viditelně zřejmé, že jsou to ryze osobní
soukromé stránky.

