
 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 7. ČERVNA 2017

Za pedagogický sbor: Monika Pikardová, Miluše Doubravová
Za zřizovatele: Kateřina Čuřínová, 
Za rodiče: Lukáš Bernard, Zuzana Ďoubalová
Host: Vladimíra Reinerová

Zahájení: 17:00, přítomno 5 členů ŠR – rada je usnášeníschopná

Jednání školské rady bylo zahájeno předsedou ŠR panem Lukášem Bernardem v souladu s platným 
jednacím řádem.

Navržený program:
1) Informace o revizi školního vzdělávacího programu (projednání později)
2) Informace o počtu zapsaných prvňáčků, uspořádání tříd v příštím roce
3) Personální obsazení ZŠ pro příští rok
4) Kapacita jídelny
5) Stav plánované výstavby
6) Projekty a granty
7) Oslavy 120 let školy
8) Zajímavé akce školy, které proběhly či se plánují
9) Obnova vybavení školy - plány
10) Různé
Hlasování: PRO: 5 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

1) Informace o revizi školního vzdělávacího programu (projednání proběhne elektronicky

v průběhu června)
Paní ředitelka Reinerová informovala o změnách ve školním vzdělávacím programu. Revidovaný 
dokument ŠVP byl zaslán e-mailem všem členům ŠR k prostudování a připomínkování. Projednání 
se uskuteční elektronicky ke dni 19.6.2017

2) Informace o počtu zapsaných prvňáčků, uspořádání tříd v příštím roce
K zápisu se dostavilo 71 dětí. Po dalších změnách (např. odklady) se v současnosti k nástupu do 
školy hlásí 62 dětí. Nově vzniknou 3 první třídy s počty 22,22 a 18 žáků. Třídní učitelky budou pí. 
Simona Beránková, pí. Jitka Pasková, pí. Jana Kejřová. První třídy budou umístěny v budově K Poště 
450/7. V současnosti probíhá Hra na školu – seznámení budoucích žáků s paní učitelkou, třídou a 
spolužáky. Dále paní ředitelka informovala o rozmístění tříd v příštím školním roce. Využit bude i 
objekt vila.

3) Personální obsazení ZŠ pro příští rok
Paní ředitelka informovala o probíhajících změnách v pedagogickém sboru. V současnosti se hledá 
ještě jeden pedagogický pracovník.

4) Kapacita jídelny
Kapacita školní jídelny má v současnosti rezervu přibližně 9 míst do plné kapacity. Po odchodu žáků 
pátých tříd a příchodu nových prvňáků se pravděpodobně o pár míst zvýší. Předpokládá se 
případné přijetí dalších žáků v průběhu léta.



5) Stav plánované výstavby
Podle informací pana starosty Magistrát hl. m. Prahy jedná s firmou o zahájení stavby. Plánované 
zahájení jaro 2018. V současnosti probíhají průzkumy pozemku.

6) Projekty a granty
Právě probíhá čerpání z projektů:

- 82 000,- z projektu Bezpečná a zdravá škola a Kolovraty proti drogám
- Kolovratský envirokoutek (40 000,- ) – realizace ve spolupráci s Toulcovým dvorem. Chystá 

se realizace vyvýšeného záhonu.
- Šablony na školního asistenta, speciálního pedagoga, čtenářský klub, doučování. 

V přípravě deskové hry a další.
- Je podaná žádost o financování multimedilální učebny na podporu matematické, jazykové 

gramotnosti a gramotnosti v přírodních vědách (výzva 20 – „Pol růstu“).
- Plánované vybudování venkovní učebny – možnost zajistit realizaci tohoto projektu od 

Pražských služeb formou žádosti o financování projektu
- Je zajištěna instalace dvou stolů na stolní tenis u budovy Albíny Hochové.

7) Oslavy 120 let školy
Škola vytvořila pracovní tým. Pracuje se s více návrhy:

- inzeráty vyhledávající pamětníky či historické dokumenty
- hledání nejstaršího žáka
- výročí jako téma pro školní ples i soutěž Škola má talent
- výstava ve spolupráci s Infocentrem (kroniky, fotografie, dokumenty)
- tisk tematického kalendáře, brožury
- slavnostní průvod se zpěvem, kostýmy
-setkání absolventů při příležitosti dne otevřených dveří ve škole; případně klub absolventů.

8) Zajímavé akce školy, které proběhly či se plánují
Akce, které proběhly:

Ukliďme si Česko – v dubnu ve spolupráci s portálem. 
Soutěž ve sběru – končí tento týden. Dosud škola vede s náskokem 100t a výtěžkem 

141 000,-Kč.
Ples školy – úspěšný. Příští rok se přidá k organizaci i MŠ. Vybralo se cca 25 000,- Kč.
Školní jarmark – 15 000,-Kč. 

Plánované akce jsou turnaj ve vybíjené, Den páťáků, rozloučení zástupců MČ s páťáky.

9) Obnova vybavení školy - plány
Obnova vybavení počítačové učebny v rámci zřízení multimediální učebny. Nákup pomůcek 
z projektu Šablony. Prvky na školní zahradu – venkovní učebna, vybavení na skladování pomůcek 
venku.

10) Různé
Časové omezení průchodnosti hřiště Na Parkáně je nereálné pro nesouhlas veřejnosti.
Vypracování podnětů pro finanční podporu obce škole např. pracovní sešity. Úspěch školy při 
přijímání žáků na víceletá gymnázia – 15 přijatých dětí. Další úspěchy žáků při reprezentování školy 
(např. Pythagoriáda, Matematický klokan, Dopravní výchova, Florbalový turnaj, a jiné). Diskuse o 
provozování tělocvičny a jejím využití.

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. Miluše Doubravová


