
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Školní 700, Praha 4

dne 27. 6. 2022

Přítomní členové:

RNDr. Pavel Fikar

Mgr. Irena Tauberová

Mgr. Jana Kočová

Bc. Kamila Prousková

Omluvení členové:

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.

František Pelech

Host:

Mgr. Jiří Vybíral

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání školské rady

2. Úprava školního řádu

3. Různé



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

2. Ve školním řádu byly upraveny části a formulace týkající se kázeňských postihů. Školská rada tuto úpravu

jednomyslně schválila. Bylo doporučeno upravit školní řád tak, aby pokrýval i oblast nových návykových látek

(nikotinové sáčky).

3. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání školské rady

RNDr. Hrdinka měl zjistit možnosti úprav prostranství před školní jídelnou. Na jednání ŠR nebyl přítomen,

tento dotaz mu byl přednesen telefonicky předsedkyní Bc. Prouskovou a tímto bodem v zápise. Dle vyjádření

RNDr. Hrdinky není úprava prostranství před školní jídelnou zahrnutelná do budování retenční nádrže. Pokusí

se zajistit jiné financování od MČ.

Mgr. Vybíral slíbil, že se zeptá ředitele ZŠ Jeremenkova na jejich zkušenost s výstavbou altánu na zahradě
školy. Tato zkušenost by měla usnadnit případné budoucí pořizování venkovní učebny na pozemku u staré

školní budovy.

4. Různé

Na podzimním zasedání ŠR dojde k hlasování o  úpravě ŠVP v souvislosti s výukou informatiky.

Ředitelské volno bude ve školním roce 2022/2023 ve dnech 24. 10., 25. 10. a 18. 11.

Během letních prázdnin proběhne stavba retenční nádrže na dešťovou vodu a úprava jejího bezprostředního

okolí.

Integraci žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) je věnována zvýšená pozornost. Touto oblastí bude

nově pověřena další zástupkyně ředitele.

V termínu zářijových třídních schůzek proběhnou volby členů ŠR volených zákonnými zástupci žáků. Ředitel

zřídí minimálně tříčlenný přípravný výbor, jehož členy budou zástupci rodičů. Ředitel poskytne přípravnému

výboru součinnost, tak jak mu to ukládá volební řád ŠR. Termín bude vyhlášen 30 dní před konáním voleb.

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


