Zápis ze zasedání školské rady, konané dne 2. 3. 2020
Přítomni:
Zástupci rodičů:

Romana Petráňová
Kateřina Kusá

Zástupci zřizovatele:

Ing. Jiří Lála
Ing. Ondřej Chrást

Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová
Mgr. Věra Kejvalová
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.

Program jednání:
1) Úvod:
• zasedání zahájila a v první části v souladu s jednacím řádem vedla ředitelka školy
• po přivítání pogratulovala nově zvoleným členům školské rady ke zvolení za členy ŠR
• navrhla do programu zasedání body, ve kterých může poskytnout informace o chodu
školy
2) Projednání jednacího řádu ŠR:
• Jednací řád ŠR platný od 20. října 2014 byl členům ŠR zaslán v předstihu spolu
s „výňatkem“ ustanovení školského zákona o ŠR
• nebyla navržena žádná změna jednacího řádu, hlasováním 6-0-0 byl vysloven souhlas
se stávajícím jednacím řádem
3) Volba předsedy školské rady:
• předsedkyní školské rady byla zvolena p. Romana Petráňová, která se následně ujala
vedení zasedání
• požádala ředitelku školy o podání informací o chodu školy
4) Informace ředitelky školy:
a) Výskyt koronaviru
• opatření ve škole, na stránky školy byly umístěny informace pro rodiče
• ve škole je zajištěna dezinfekce toalet, klik, momentálně škola řeší nedostatek
dezinfekčních prostředků
• žáci byli seznámeni se základními pravidly hygieny a proběhla instruktáž ke
správnému mytí rukou, letáky jsou umístěny na toaletách a žáci letáky obdrželi
osobně
b) Personální změny
• z důvodu úrazu třídní učitelky v 5. A v září 2019 došlo (po období suplování
z řad stávajících učitelů) ke změně TU od února 2020 - stávající TU 4. C
přebírá třídnictví v 5. A a na místo TU 4. C nastoupila nová p. učitelka,
studující učitelství na pedagogické fakultě

c) Zápis do 1. tříd
• do 1. tříd se pro školní rok 2020/21 bude přijímat 60 žáků
• spádových žáků je 100, předpokládaný zájem o přijetí do školy je cca 80 žáků,
z tohoto důvodu se pravděpodobně bude o přijetí rozhodovat formou
losování.
• zápis bude 1. a 2. 4. 2020, losování proběhne 6. 4. za účasti zástupce
zřizovatele a předsedkyně školské rady
d) Rekonstrukce MŠ
• budova školy je v havarijním stavu (mokré podlahy, zdi...)
• rekonstrukce začne pravděpodobně v prosinci 2020, předpokládané otevření
MŠ v září 2021
• v době rekonstrukce bude MŠ v náhradní budově v MŠ Vokovice
e) Půdní vestavba ZŠ
• rozšíření školy o půdní vestavbu - navýšení o 3 třídy, zřízení kabinetů pro
učitele, přesun počítačové učebny
• zřízení školní kuchyně v suterénu školy
• zajištění bezbariérovosti školy – zřízení výtahu do 3. patra
f) Provozní stav školy
• v teplých měsících je ve třídách dusno, těžko větratelné učebny (chybí
klimatizace)
• havarijní stav odpadů - v možnostech školy není zajistit rekonstrukci
• oprava tělocvičny – opravy obložení by měla zvládnout škola z provozního
příspěvku
g) Přihlášky na střední školy
• z 5. ročníku (72 žáků) se bude hlásit na gymnázia cca 24 žáků, což činí 33%
žáků (neodpovídá doporučovaným 5-10%)
• z důvodů velké naplněnosti budoucích 6. tříd i budoucích 5. tříd zvažuje škola
dělení 1 hodiny matematiky a českého jazyka v těchto třídách
h) Hospodaření za školní rok 2019/20
• ONIV – rozpočet na nákup učebnic, další vzdělávání učitelů apod. se nezvýší
až do roku 2021: nebude možné zajistit učitelům další vzděláváni formou
letních škol, bude upřednostněn nákup učebnic pro žáky 2. stupně (nárůst
počtu žáků)
• došlo k obnovení PC učebny z darů a z grantu SVSS
• Fond investic – nákup Interaktivních tabulí SMART
• FKSP čerpán částečně, „šetřeno“ na nadstandardní zajištění vybavení
budoucích kabinetů
• Byl čerpán Rezervní fond – na posílení provozního příspěvku i ONIV
• Fond odměn čerpán částečně, na odměny byl využit příspěvek od magistrátu
hl. m. Prahy
• další finance škola získává z Šablon 2, projektu SVSS (např. financování
dvojjazyčných asistentů
i) 90. leté výročí založení ZŠ
• oslavy jsou naplánovány na září 2020
• škola při této příležitosti chystá publikaci, akademii, pozvání absolventů
apod.

5) Ostatní:
• někteří rodiče mají stále problémy s přihlašováním na webové stránky školy
reakce ŘŠ: rodiče mohou kontaktovat asistentku ŘŠ Z. Šimkovou, která jim pomůže,
návod je také na webových stránkách
• návrh p. Petráňové na kladení větší zodpovědnosti na děti (např. týdenní plán více
zpřístupnit žákům 1. stupně, zapisování úkolů a informací do úkolníčků)
reakce ŘŠ: bude projednáno s učiteli, je možné zpřístupnit žákovské školní účtu i
žákům 4. ročníku

Návrh na setkání školské rady 27. 4. 2020 a 31. 8. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová

