Zápis z jednání Školské rady dne 30. 5. 2013
Zápis č. 2 / 2013
Jednání proběhlo v ředitelně ZŠ 30. 5. od 16.00 hod.
Přítomni:
Ing. Alena Nohejlová, RNDr. Monika Matějková, Mgr. Lenka Prokšová, dipl. ekonom Jana Vandírková,
Helena Berounská, PaedDr. Michal Novák

1. Ředitel školy seznámil ŠR s výsledky zápisu do budoucího prvního ročníku. Škola má téměř
naplněnou kapacitu a budou se otevírat dvě první třídy. Dále informoval o personálním
obsazení pedagogického sboru v příštím školním roce 2013/14 a o změnách ve vzdělávacím
programu.
2. ŠR byla seznámena ředitelem školy o uvažovaném záměru výstavby sportovní haly na
pozemku školy, která by mohla být využívána v dopoledních hodinách k výuce tělesné
výchovy. Předběžný záměr byl schválen Radou MČ Praha 4.
3. ŠR hovořila o výuce anglického jazyka s rodilými mluvčími zajišťovanou jazykovou školou
Akcent, kde se objevují některé problémy, ale vedení školy se je snaží řešit.
4. Ředitel školy se vyjádřil k chování žáků – vyjadřování, vystupování, oblékání, ke kterému
proběhla diskuse a dotkla se i rizikového chování – kouření, alkohol, sociální sítě. Shodla se na
nutnosti větší spolupráce rodičů se školou a možnosti uspořádat pro rodiče besedu
s odborníky o rizikovém chování, především o nebezpečí kyberšikany a internetu v průběhu
září 2013. Ve škole bude zablokován přístup dětí na sociální sítě.
5. Informace o akcích, které proběhnou do konce školního roku – dětský den 31.5. a
záchranářský den 26.6.
6. ZŠ očekává, po jednání ředitele s příslušným místostarostou a pracovníky oddělení dopravy,
návrh řešení na zklidnění dopravní situace v ulici Bítovská.
7. Připomínka paní Vandírkové k webovým stránkám školy, které by mohly být častěji
aktualizovány.
Příští jednání ŠR je svoláno předběžně na konec září až začátek října 2013, kdy bude hotova
k projednání výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy.
Dne 30. 5. 2013 zapsala RNDr. Monika Matějková.
Za správnost předsedkyně ŠR dipl. ekonom Jana Vandírková

