
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Školní 700, Praha 4

dne 13. 10. 2021

Přítomní členové:

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.

Mgr. Irena Tauberová

Mgr. Jana Kočová

Bc. Kamila Prousková

František Pelech

Omluvení členové:

RNDr. Pavel Fikar

Host:

Mgr. Jiří Vybíral

Program:

1. Zahájení

2. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021

3. Různé

4. Hodnocení dílčích řídících schopností a dovedností ředitele školy



1. Jednání školské rady zahájila Bc. Prousková a konstatovala, že školská rada je usnášeníschopná.

2. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021 byl významně poznamenán pandemií covid 19. Bylo méně akcí, část výuky probíhala

online. Učitelé byli na další uzavření škol lépe připraveni. Proběhlo vzdělávání učitelů k efektivnímu

využívání nástrojů Google. Učitelé toto vzdělávání hodnotí jako přínosné.

Výroční zpráva školy za školní rok 202/2021 byla schválena.

3. Různé

dotaz RNDr. Hrdinky: Jak jsou využívány pozemky dříve pronajaté komunitní zahradě Zebra a nyní vrácené k

užívání škole? (spodní travnatá část pozemku)

odpověď Mgr. Vybírala: Chybí peníze na zřízení venkovní učebny a úpravy pozemku. Vzhledem k pandemii

neprobíhaly činnosti (zejména nájmy), ze kterých škola může generovat finanční prostředky. Nyní nemá

volné finanční prostředky na investování do úprav tohoto pozemku. Škola také může ze zákona investovat do

maximální výše 40 000 Kč do majetku (pozemku), který není v jejím vlastnictví. Možná by se do financování

mohl darem zapojit Spolek rodičů a přátel ZŠ Školní 700.

Návrh zjistit možnosti financování nebo podání žádosti o grant MČ Praha 4, která má pozemky svěřené.

Vlastníkem je MHMP. (RNDr. Hrdinka)

Zeptat se ředitele ZŠ Jeremenkova na jejich zkušenost s výstavbou altánu na zahradě školy. (Mgr. Vybíral)

dotaz Bc. Prouskové: Proč byla rekonstrukce jídelny zahájena na začátku školního roku?

odpověď RNDr. Hrdinky: Neznám důvody zpoždění.

RNDr. Hrdinka se pokusí zjistit více informací a zjistit, jak by bylo možné dosáhnout vhodné úpravy

prostranství u vstupu do školní jídelny.

4. Hodnocení dílčích řídících schopností a dovedností ředitele školy

Kritéria hodnocení byla nastavena MČ Praha 4 a byla upravena s ohledem k dopadům online vyučování.

Hodnocení bylo odesláno na odbor školství, prevence a rodinné politiky MČ Praha 4.

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


