
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Školní 700, Praha 4 

dne 10. 10. 2022 
 

Přítomní členové:  

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 

Mgr. Irena Tauberová  

Mgr. Jana Kočová  

Mgr. Ondřej Kundra 

Bc. Kamila Prousková 

Omluvení členové: 

RNDr. Pavel Fikar 

Host:  

Mgr. Jiří Vybíral  

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání školské rady 

2. Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

3. Různé 

4. Hodnocení dílčích schopností a dovedností ředitele školy 

 

1. Jednání školské rady zahájila Bc. Prousková a konstatovala, že školská rada je usnášeníschopná. Přítomní 
členové zvolili předsedkyní ŠR Bc. Kamilu Prouskovou. Přítomní byli seznámeni s programem zasedání ŠR a souhlasili 
s ním. 

 

2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání školské rady 

a) Úprava prostranství před Budovou 1. RNDr. Hrdinka o tomto přání ví, nebylo možné úpravy provést v rámci 
budování retenční nádrže. Snad se to podaří zahrnout do investic v rozpočtu na příští rok. 

b) Venkovní učebna. Mgr. Vybíral zjišťuje možnosti výstavby venkovní učebny a rekultivace zahrady za Budovou 2. 
Škola zadala projekt na venkovní učebnu, měl by sloužit jako podklad při žádosti o grant, ať už od MČ, HLMP či 
dalších zdrojů. 



c) Ve školním řádu byla upravena pasáž týkající se vnášení a užívání návykových látek. Školní řád byl schválen. 

 

3. Různé 

Mgr. Kundra vznesl dotaz na integraci žáků z Ukrajiny. Dle vyjádření Mgr. Vybírala, Mgr. Kočové a Mgr. Tauberové se 
i přes množství nových žáků pocházejících z Ukrajiny (cca 40) celkem daří jejich začleňování do tříd. Tématu se věnuje 
paní zástupkyně ředitele, ŠPP a další zaměstnanci školy. Škola by využila i dalšího asistenta pro žáky s odlišným 
mateřským jazykem. Vzhledem k nejistému budoucímu financování této pozice, se jí zatím nedaří obsadit. 

4. Hodnocení dílčích řídících schopností a dovedností ředitele školy 

ŠR byla stejně, jako každý rok, požádána MČ o poskytnutí hodnocení  dílčích řídících schopností a dovedností ředitele 
školy. Toto hodnocení proběhlo v nepřítomnosti pana ředitele. O jednotlivých bodech bylo krátce diskutováno, 
hodnocení bylo kladné. 

 

Zapsala: Bc. Kamila Prousková; ověřila a schválila: Mgr. Irena Tauberová 

 

 

 


