
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Školní 700, Praha 4 

dne 23. 6. 2020 
 

Přítomní členové:  

RNDr. Pavel Fikar 

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 

Mgr. Irena Tauberová  

Mgr. Jana Kočová  

Bc. Kamila Prousková 

František Pelech 

 

Host:  

Mgr. Jiří Vybíral  

 

Program:  

1. Volba předsedy Školské rady 

2. Informace o ŠVP Klíče k poznávání světa 

3. Informace k ŠVP Branická škola – šance pro všechny 

4. Různé 

  



Jednání školské rady zahájila Mgr. Kočová a konstatovala, že školská rada je usnášeníschopná. 

1. Volba předsedy školské rady 

Mgr. Kočová vyzvala členy školské rady, zda mají zájem o výkon funkce předsedy školské rady. 
Mgr. Kočová navrhla, aby předsedou školské rady byla zvolena Bc. Prousková. Proběhla krátká diskuse a 
seznámení členů školské rady.  Bc. Prousková kandidaturu přijala. 

Mgr. Kočová dala hlasovat o návrhu usnesení: 

Školská rada volí svým předsedou Bc. Prouskovou. 

Bc. Prousková se zdržela hlasování, všichni ostatní členové hlasovali pro přijetí navrženého usnesení. 

 
2. Informace o ŠVP Klíče k poznávání světa 

Všichni členové školské rady byli seznámeni s obsahem ŠVP Klíče k poznávání světa. Mgr. Vybíral ŠVP krátce 
představil a hovořil o kontextech, které vznik nového ŠVP provázejí, odpovídal na položené otázky. 

Školská rada vzala na vědomí ŠVP Klíče k poznávání světa. 

3. Informace k ŠVP Branická škola – šance pro všechny 

Mgr. Tauberová informovala členy školské rady o ŠVP Branická škola – šance pro všechny, jedná se o tyto změny: 

1.  Zrušit předmět Taneční a pohybová výchova v 1. – 3. ročníku (1 hodina týdně) a nahradit předmětem Tělesná       
výchova (celkem 2 hodiny týdně). 

2.  Upravit přidělení disponibilních hodin v 9. ročníku a zavést nové povinně volitelné předměty: Biologická 
praktika (1 hodina týdně) a Psaní na klávesnici (1 hodina týdně). 

3.  Provést úpravu podle nové legislativy v Charakteristice ŠVP v části 6 – Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a žáků cizinců. 

4.  Začlenit „Minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření“ do 
osnov jednotlivých předmětů (pro 1 žáka v ZŠ).  

Školská rada vzala na vědomí úpravy ŠVP Branická škola – šance pro všechny. 

4. Různé 

Bc. Prousková vyslovila záměr dokončit proces úprav jednacího řádu a součinnosti se zřizovatelem na aktualizaci 
volebního řádu. Ostatní přítomní vyslovili s tímto záměrem souhlas. Nový jednací řád by mohl být projednán na 
příštím zasedání, které proběhne počátkem října. 

Zapsala: Bc. Kamila Prousková; ověřil/a a schválil/a: Mgr. Irena Tauberová 
 
 
 


