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Informace
z odboru školství
Podklady pro jednání VVV dne
16.11.2017

Aktuálnost zveřejňovaných informací MŠ a ZŠ
• Aktuálnost webů, komplexnost a dostupnost je hodnocena jak u ZŠ
(84 %) , tak MŠ v (90%) velmi vysoko.
Aktuálnost webů ZŠ

Aktuálnost webů MŠ

5%

Ing. Milan Hausner, vedoucí oddělení školství

5%

11%

5%

84%

Ano

Ne

90%

někdy nedostupné

Ano

Ne

někdy nedostupné

S kým ve škole nejčastěji komunikujete
Frekvence jednání ZŠ
5%

7%

18%
10%

26%

učitel

V září 2017 se uskutečnila anketa o komunikaci
PROČ?
• Bez dobré komunikace se neobejdeme
• Častá nedorozumění kvůli nesprávným formulacím
• Vzrůstající požadavky na informace o organizaci
• Včasná, jednoznačná, pravidelná komunikace předchází problémům
• Znát názor rodičů
• Dozvědět se náměty na zlepšení

Frekvence jednání MŠ

2%

vychovatelka

60%

provoz

zástupce

11%

ředitel

učitelka

provoz

61%

zástupce

ředitel

Formy zveřejňování a preferované formy rodiči - ZŠ
Rodiče více než trojnásobně méně hodnotí skupinové
konzultace jako prostředek předávání informací.
Rodiče dávají přednost elektronické komunikaci
a zápisům.

Rodiče dávají přednost informacím přes webové
stránky, případně kombinací s jinými elektronickými
médii.
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Formy zveřejňování a preferované formy rodiči
- MŠ

Témata ke komunikaci

Rodiče považují informace prostřednictvím mailu
za významnější, než je stávající realita.
Stěžejními tématy ke
komunikaci s rodiči jsou:

Rodiče požadují významně méně důležité skupinové
konzultace.

MŠ – obecná témata

• V MŠ – předškolní příprava
dětí a besedy s výchovnou
problematikou
• V ZŠ - šikana, kyberšikana
a výchovná problematika
obecně

ZŠ
19%

Rodiče oceňují individuální konzultace s učitelkami.

46%

15%
8%

12%

šikana a kyberšikana

strategie školy

školní příprava

ostatní

výchovná problematika

Hodnocení komunikace
s jednotlivými aktéry ve školách
Ředitelé
ZŠ 7,38

Učitelé
ZŠ 8,27

Zapojení rodičů do aktivit školy

Teoretické výsledky ukazují, že rodiče jsou ochotni zapojovat se
do školních aktivit. Jak toto zjištění ale uvést do života?
ZŠ

Ředitelky
MŠ 8,72

MŠ

38%

Provozní
ZŠ 7,68

Provozní
MŠ 8,47

Učitelky
MŠ 9,1

10%

ano

Komunikační pravidla ve školách

ne

45%

50%

52%

podle typu akce

5%

ano

ne

podle typu akce

Webové portály

Pokud má škola nastavena určitá pravidla pro komunikaci,
pak v nadpoloviční většině případů o tom zástupci rodičů nevědí.

MŠ

ZŠ

35%
49%
51%
65%

Ano a dodržována

Nevím o nich

Ano a dodržována

Nevím o nich
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• Zdravá školní jídelna
• O nejlepší školní
oběd
• Mléko do škol
• Ovoce do škol

• SARAP
• Příspěvek na výjezdy
žáků
• Bruslení pod Věží
• Dopravní hřiště

• Sauny a solné jeskyně
• Preventivní zubní
prohlídky
• Monitoring CO2

Stravování

Pohybové
aktivity

Podpora
zdraví

• Vlastivědné vycházky
• Cesta k dětské
kreativitě
• Pohár starosty
Hartiga

Vzdělávací
aktivity

Analýza bezpečného prostředí ve školách
Komplexní analýza bezpečného prostředí ve školách
Otázka vstupu do objektů
Přesah obecné bezpečnostní problematiky do školy
Interní směrnice školy o potírání negativních jevů
Posílení role školy a jejích pravomocí

• Analýza rizik
• Analýza
kybernetických rizik
ve školách

Prevence

AKTIVITY MAP
Konference
• Polytechnická výchova a seminář
• Mezinárodní STEM a vysílání do 7 zemí
• Ruku v ruce – školy a neziskové organizace
• Příprava konference k inkluzi
• Příprava konferencí k gramotnostem

Příklady dobré praxe
Digitální kompetence
• Grafy dovedností učitelů na školách a pro celou MČ
• Společné úložiště
• Společné webové stránky
• Office 365
• Licenční politika
• Školení a workshopy
• Všechny školy v programu ochrany proti kyberšikaně

Stavební a infrastrukturní projekty
• 13 projektů
• Výtahy, proinkluzivní opatření

Profesní příprava učitelů a ředitelů

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt ZDRAVÉ DĚTI NA TROJCE schválila Rada městské
části Praha 3 v září 2017 a je určen všem dětem a žákům
mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 3.
Projekt se skládá ze samostatných aktivit, které
organizují ředitelé škol, nebo pracovníci MČ Praha 3 a
zahrnuje programy orientované na prevenci, pohyb,
bezpečnost, zdravé stravování i soutěže. Všechny aktivity
jsou pro děti a žáky zdarma a účastnit se jich mohou
prostřednictvím svých učitelů v rámci vyučovacího
procesu, nebo jako součást programu ve školní družině.
Díky otevřené formě bude projekt aktualizován podle
požadavků a finančních možností.
Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství

Sada opatření na poli organizačním
i legislativním vedoucí k podpoře žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Režim zřizovatele s výstavbou
„bezbariérových“ škol
• v památkové zóně velmi obtížné
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Počty žáků se SVP v běžných třídách
(podle roku 2016/2017)
7,00

; 6,50

267 dětí se SVP k 30.9.2017 na ZŠ
22 dětí se SVP k 30.9.2017 na MŠ

5,97

6,00

5,28
5,00
4,00
3,00
2,10
2,00
1,00

Školské rady

859 podpůrných opatření v průběhu
školního roku 2016/2017,
z toho 227 na úseku personální podpory

1,48
1,06

0,00
%dětí SVP MŠ

%dětí SVP ZŠ
ČR

Praha

Praha 3

Publikace a projekty
Čtení do lavic a laviček,
Seifertův Žižkov
Logopes
Pohár starosty Hartiga
Cesta k dětské kreativitě

Vzhledem ke končícímu volebnímu období
se do 10.12. 2017 budou konat volby
do školských rad.
RMČ do konce listopadu bude projednávat
návrh politických stran. Kompletní složení
školských rad bude k dispozici v lednu 2017.

Termíny jednání VVV v roce 2018
15. 2. 2018
7. 6. 2018
30.08.2018
22. 11. 2018

GDPR
Předpis nahrazující Zákon o
ochraně osobních údajů
Všechny organizace – analýza na
základě výběrového řízení MČ
Praha 3
DPO – pověřenec podle zákona
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