
Zápis ze schůzky VV OS V Remízku konané dne 6.2. 2013 v 17.00 ve sborovně školy
 

Přítomni: pí. Kufrová, p. Holub, pí. Horáková, pí. Bejčková, p. Chvál, pí. Tesková

 

            V úvodu pí. K. Bejčková seznámila účastníky s finančními výsledky r. 2012. Na účtu 
Občanského sdružení je 31.100,27 Kč. Na akci Pečení s Občanským sdružením se vybralo 
13.800,- Kč, zbývající finance tvoří členské příspěvky, příspěvky dárců a úroky z účtu. 
Náklady v r. 2012 byly 1.820,90 Kč. Byly tvořena výdaji za razítko, nákupem materiálu pro 
ŠD na tvorbu výrobku na Pečení s Občanským sdružením a bankovními poplatky (155,90 
Kč).

 

            Během února provede kontrolor OS kontrolu účetnictví za r. 2012.

 

            Dále p. ředitel Holub seznámil ostatní se změnami na škole, záměry školy a stavem 
problémů, které se OS snaží ve spolupráci se školou řešit:

1.                  Od 1.1. 2013 byla škola sloučena s MŠ Peškova. Název školy se změnil na 
FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5.

2.                  Od září 2013 budou první třídy (předpokládá se 5 tříd) umístěny na hlavní 
budově. V budově školičky budou 2 přípravné třídy a 2 třídy MŠ. Volné prostory 
budou využity pro přípravu předškoláků na vstup do školy.

3.                  V souvislosti s přemístěním 1. tříd na hlavní budovu povede p. ředitel po 
jarních prázdninách jednání s vedoucí odboru školství  a radním pro školství MČ 
Praha5, které by mělo vést k uvolnění nyní vyklizených prostor 5. patra pro 
potřeby školy. V optimálním případě by zde mohly být umístěny třídy družiny. 
Těch by mělo být od září 2013 o jednu více než dosud tak, aby pokryly nárůst dětí 
v prvních třídách. Umístěním družiny v 5. patře by se vyřešil provozní problém  
s křížením provozu některých družinových tříd s provozem v běžných kmenových 
třídách. Ranní družina by byla na školičce a na hlavní budově, koncová družina by 
zůstala v přízemí hlavní budovy.

4.                  Na jaře bude dokončena fasáda squashové haly a upraven okolní terén. P. 
ředitel má avizovánu schůzku se zástupci MČ Praha 5, na které se bude jednat o 
dovybavení hřiště ŠD. Podle výsledků této schůzky se případně domluví na 
doplnění vybavení hřiště s OS. Přednostně by hřiště mělo být vybaveno herním 
prvkem určeným pro větší děti a to takovým, aby umožňoval současné využití více 
dětmi. Škola již má k dispozici věž se skluzavkou a domkem, která bude na jaře na 
hřiště instalována. Další prioritou je nahrazení betonového povrchu zpevněné části 
hřiště polyuretanovým povrchem.

5.                  Prostor před vstupem do školy nelze využít jako hřiště, protože by u něj 
musel být stálý dozor. Výhledově by zde ale mohly být umístěny lavičky a stoly 
(případně zastřešené) určené pro děti i rodiče.

6.                  O klubovnu, na jejímž vybavení mělo OS spolupracovat se školou, je mezi 
žáky minimální zájem. Naopak jsou zájemci o využití zrcadlového sálu pro 
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dramatický kroužek a kroužek pantomimy. Proto se od záměru vybudování 
klubovny ve jednom ze zrcadlových sálů upustilo.

První ročník letního tábora pořádaného školou plánuje p. ředitel na léto 2014. Průběžně bude 
s OS spolupracovat na upřesnění případné spolupráce při organizaci tohoto tábora.

 Pan Chvál dále informoval o možnostech zapojení školy do projektů podporujících 
další vzdělávání učitelů. V rámci těchto projektů je možné také realizovat spolupráci 
s pedagogickými konzultanty a asistenty pedagogů a také vytvoření map učebního pokroku 
pro čtenářství a  matematiku. V rámci těchto aktivit se rýsuje i možnost aktivnějšího zapojení 
studentů PedF UK do výuky na škole, které by zároveň sloužilo jako přímá příprava těchto 
studentů k samostatnému vyučování po skončení školy již bez nutnosti dalšího zaučování 
nováčků zkušenějšími učiteli. Vzhledem k tomu, že škola o všechny tyto aktivity má zájem, 
byla domluvena další schůzka p. Chvála s vedoucími učiteli pro 1. stupeň a matematiku, na 
které budou domluveny další kroky v této věci.

 

            Na závěr byly projednány další plánované akce OS s cílem dále navýšit finanční 
částku, se kterou může sdružení nakládat:

1.                  Sběr papíru: Na konec února bude vyhlášen Papírový den. Termín bude 
upřesněn. Bude se zřejmě jednat o dva dny, kdy by ráno žáci nosili balíky papíru 
na určená místa u školičky a u školy. Balíky přinesou označené cedulkou se 
jménem a třídou. Při nakládání do auta budou balíky převáženy, na cedulky bude 
zapsána hmotnost a poté budou jednotlivé údaje sčteny a bude vyhodnocena 
nejlepší třída z 1. stupně a nejlepší třída z 2. stupně. Ty budou odměněny sladkou 
odměnou (dortem). OS zajistí mezi svými členy auta pro odvoz papíru a 
dobrovolníky pro nakládání a vážení.

2.                  Před Velikonocemi (předběžný termín 20. a 21.3. 2013) proběhne 
Velikonoční pomlázkování s Občanským sdružením. Akce bude organizována 
podobně jako Vánoční pečení. Pokud by byl ze strany členů OS zájem, je možné 
před touto akcí udělat také dílnu s tvořením výrobků pro tuto akci.

3.                  Další plánovanou akcí je Knižní bazar. Zde je potřeba ještě upřesnit termín. 
V rámci tradiční Březen –měsíc knihy se akce kryje s Velikonočním 
pomlázkováním. Pí. Kufrová nabídla spojit akci s Nocí s Andersenem, kterou bude 
letos škola pořádat, ale ta je již 5.4., takže hodně brzy po Velikonocích.  Zkusíme 
ověřit, jestli by nebylo možné akci spojit s jinou akcí v knihovně.

 

Zapsala: B. Tesková
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