
Schůzka výboru 5.6.2017

Přítomni. P.Bendová, Jančaříková, Kopecká, Chaloupka

Za školu :  p.ředitelka Jelínková

Rekapitulace stavu paní ředitelce

Dělená angličtina - na valné hromadě v červnu  zmínila že se získá  peníze na dělenou angličtinu, 
lonský rozpočet od státu byl štědrý , letošní nikoliv 

Lonský rok – 4 měsíce – bylo vyúčtováno spolku, námitka: spolku by to být vyúčtováno nemělo – 
necelých 300 000 Kč, letošní rok – 10 měsíců. Oproti tomu škola nenárokovala dorovnání normativu 
za 20 žáku, což je 400000 Kč.

Situace se mění dle ministra školství. 

Jak získat peníze 

Pomůcky:

Některé učitelky dělají něco navíc

Každá paní učitelka bude mít ve své třídě češtinu , zodpovídá si za to.

Matematika -  velké předměty, budou na chodbě a bude za ně odpovídat  asistent, který bude 
v respiriu.

Nebude potřeba dělat masy pomůcek a velké množství kontrol.

Knížečky z angličtiny – chystají se veliké  dílny rodičů

Příspěvek zřizovatele - situace na radnici je velmi špatná, všechny rozpočty se krátí, nikdo nemá 
peníze, všechno se krátí. Je vyhlášen grant pro spolky, zjistit, o co jde. Dochází k přeorganizaci 
pomůcek.

Neúměrná finanční odměna za zahradní slavnost. Od školy 2 tis Kč.

Angličtina :  co s tím? , paní Přibylová – lepší učitelka, musí se dělit šestá  a sedmá třída, spojené třídy 
s rozdílnou úrovní.

Dvě hodiny jsou dotovány a čtyři hodiny si platíme – týká se první a druhé třídy

V dalších třídách 3,4, 5  problém – podmínka rodilých mluvčích 

Které granty jsou aktuálně použité – 1+2 třída městská část Praha 6 – Jazyková šestka

Workshopy -  rada městské části – Jazyková šestka - peníze oscilují 

Asistenti  k žákovi – platí MŠMT

Asistenti – u evropské unie, grant na 2 roky

Je možné, že se  některé z dětí bude potřebovat  asistenta , rozdíl mezi asistentem  k postiženému 
dítěti x asistent pedagoga 

Asistent by s nim nemel byt pořád.

Substituce asistent



Paní Valachová navrhla změnu financování, normativ by šel na třídu a né na počet dětí. Ušetřili 
bychom peníze.     

Poslat p.ředitelce mail ohledně grantů Prahy 6

 6. a 7. třída nebudou mít hudebku, Martina Rybová zde nechce učit , pravděpodobně neudrží kázeň

Paní ředitelka spočítá příspěvek na workshopy a bude je prezentovat na valné rodině

Angličtinu stále dělíme

Pomůcky:

Plošná odměna 20 tis : 

Hodiny ve prospěch celku – ředitelka bude kompetentní osoba  za odvedenou práci , kolik dostanou 
za hodinu – 150 Kc.

Inventarizacni komise – Pavla – platí ředitelka , listopad , odmena od reditelky

Čakarmišová a Štefáčková pracují doma 

2016/2017

146 tis Kč hudební výchova

200 tis Kč dělená angličtina

200 tis Kč výroba pomůcek

80 tis Kč výroba pomůcek

220 tis Kč odměny

2017/2018

Předpoklad : 

                                                              


