
Zápis z jednání školské rady, konané dne 23. 9. 2019 

Přítomni: 

Zástupci rodičů:                  MgA. Štěpánka Stein 
                                               Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph. D. 
 
Zástupci zřizovatele:           Ing. Jiří Lála 
                                               Ondřej Matěj Hrubeš 
 
Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Zdeňka Wejmelková 
                                               Mgr. Věra Kejvalová 
 
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová. 

 

Program jednání: 

1) Schválení výroční zprávy za šk. rok 2018 - 2019 

2) Schválení školního řádu 

3) Hlavní úkoly školy 

4) Ostatní 

 

1) Schválení výroční zprávy 

   Informace podala pí ředitelka M. Rybářová 

- granty a šablony – pí ředitelka informovala, že díky schváleným grantům a šablonám může škola   
  spolupracovat se školní psycholožkou, dvěma speciálními pedagožkami a s asistenty pedagogů 
 
- výjezd pedagogů do Finska – byl získán grant na výjezd 10 pedagogů do finské školy, cílem výjezdu   

  je hlavně zájem o zjištění úrovně výuky v běžné škole, hlavně pak úroveň výuky jazyků, přírodních  

  věd, systém péče o žáky se speciálními potřebami a o účast rodičovské veřejnosti na chodu školy 

- Doc. Hurák upozornil na chybějící údaj o účasti a o pěkném umístění (6 z 32) žáků 2. stupně  
  v soutěži pořádané ČVUT – Robosoutěž  
 
Výroční zpráva ZŠ byla schválena 6 - 0 – 0 
 
 
Výroční zpráva MŠ 
 
- byly vytvořeny podmínky pro projekt cizojazyčného asistenta v MŠ 
 
-  Mgr. Stein vznesla dotaz k připravované rekonstrukci MŠ a k navrácení budovy MŠ pro potřeby dětí 
 
Výroční zpráva MŠ byla schválena 6 – 0 – 0 



2) Školní řád 
   

Školní řád ZŠ 

 - školní řád ZŠ byl rozšířen o bod v článku VII. bod 10  - Užívání drog, pití alkoholu a kouření je     

   v   areálu školy zakázáno – i na akcích mimo budovu školy 

- týká se i energetických nápojů 

 - pí ředitelka tlumočila připomínku rodičů – jedná se nošení sportovních potřeb např. hokejek, které  
   si děti nosí do školy na mimoškolní činnosti – bude doplněno 
 
   úpravy ve školním řádu ZŠ byly schváleny 6 – 0 – 0 
 
   Školní řád MŠ 
  
- opraveno ne žák, ale dítě 
- podávání léků – informace na webu 
- přijímání dětí – ty, které dosáhnou v daném roce 3 let 
 
Úpravy ve školním řádu MŠ byly schváleny 6 – 0 - 0 
 

3)  Hlavní úkoly školy 

Informace pí ředitelky M. Rybářové 

- ocenění Excelentní jazyková škola 

- testy Scio – Aj – velmi dobré umístění v rámci restování ve školách ČR 

- úprava výuky Čj – v rámci šablon pro děti s odlišným mateřským jazykem 

-  účast v programu Rodiče vítáni 

- udělen titul Fakultní škola Ped. fakulty UK – dříve pouze spolupracující 

Akce školy pro rodičovskou veřejnost a ve spolupráci s rodiči 

 - vánoční trhy – budou upřesněny pouze organizační změny (přístup do 2. patra) apod. 

- oslavy 30. výročí Sametové revoluce – připravuje se prezentace, kterou připraví žáci školy 

- Žákovský parlament-schůzky 1x za 14 dní, připravuje se i výjezd 

- spolupráce s Centrem pro demokratické učení 

- supervize i ve výuce 

- rozvoj vzdělávání pedagogů – školení  

- školení pro asistenty a vychovatelky  

- na základě dotazníkového šetření – Mapa školy – byly nejhůře hodnoceny toalety a školní jídelna 



- trvalý problém – nabídka sortimentu ve školním bufetu – „ pamlsková vyhláška“ 

 

 4) Ostatní 

 Mgr. Stein – dotaz k rekonstrukci školky – kam budou děti chodit po dobu rekonstrukce, zda učitelky  

 půjdou s dětmi  

Doc. Hurák – nabídl pomoc při výuce informatiky, studenti ČVUT – počítačové myšlení 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod. 

Zapsala Mgr. Zdeňka Wejmelková 

 

 

 

 
 


