Zápis z jednání Školské rady dne 21. 3. 2016
Místo: Praha, ZŠ Bítovská, ředitelna
Čas: 15:30 hod.
Pozvánky odeslány dne: 25. 2. 2016
Přítomni:
LAHNEROVÁ Jana, zákonný zástupce žáků (LJ)
ZACH Lukáš, Ing.,PhD., zákonný zástupce žáků (ZL)
JERSÁKOVÁ Tereza, Mgr., pedagogický pracovník školy (JT)
MATĚJKOVÁ Monika, RNDr., pedagogický pracovník školy (MM)
MICHKOVÁ Lucie, Bc., zastupitel MČ Praha 4 (ML)
KUNC Daniel, Ing., zastupitel MČ Praha 4 (KD)
Hosté:
NOVÁK Michal, PaedDr., ředitel školy (NM)
Před zahájením programu uvítal všechny přítomné ředitel školy a předal jim Jednací řád ŠR.
Zároveň proběhlo představení všech členů rady, kterému následovala ředitelem navrhovaná volba
předsedy ŠR.
Program:
-1- VOLBA PŘEDSEDY ŠR
Návrh p. Jersákové: předseda ŠR Ing. Lukáš Zach, PhD.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 1
Předsedou ŠR zvolen Ing. Lukáš Zach, PhD.

-2- INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY O ZÁPISECH DO 1. TŘÍD r. 2016/17
Pro ročník 2016/17 celkem 94 přihlášek, přijato 57 žáků, budou otevřeny dvě třídy (28 resp. 29
žáků).
Celkový počet žáků ZŠ 545 (kapacita ZŠ 570). V družině celkem 235 žáků (kapacita 245).
Vyhodnocení zápisu probíhá vždy až po oznámení výsledků zápisu na ZŠ Horáčkova a rovněž se
uzavírá až po uzavírce na ZŠ Horáčkova.
Z celkového počtu 57 žáků prvních tříd je 29 spádových, 10 sourozenců současných žáků, 14 dětí s
odkladem, 4 nespádové děti. Samotná spádovost je nově zpracovávána MHMP, změny (někdy
nepochopitelné) se dotknou i ZŠ Bítovská.
Michková: na změny spádovosti bude informovat na MHMP
Kunc: počet žáků ve třídě (28/29) příliš vysoký, za optimum považuje 24.
Novák: při počtu 22 žáku nezajištěno „samofinancování“ vyučujícího, navíc výuka ČJ+MA+AJ
půlená.
-3- INFORMACE ŘEDITELE K INKLUZI
Obecně představen nový vzdělávací program (VP) - v souladu s rámcovým VP (RVP) platný od r.
2016/17. Vše nyní zapracovává do VP školy – podílí se vyučující jednotlivých předmětů.
Kunc: žádá poskytnout (zaslat) podklady VP školy, neboť RŠ bude VP schvalovat.
Inkluze: nyní týká třídy 1. B (1x asistent) a 2. B (1x asistent) a potřeba i pro 1. C (2x bez asistenta,

bude od 1. 9. 2016). Pro budoucí první třídu teoreticky 1x (matka nyní však preferuje speciální
třídu).
Novák: požaduji vyšší kvalitu asistentů, pro oba žáky v 1. C bude nově plnit roli asistenta bývalá
vychovatelka. Nejasný je odklad inkluze o 2 roky z důvodu financování asistentů.
Michková: je možný přechod inkl. žáků mezi školami a to vč. asistenta?
Novák: přechod žáka ano, asistent nikoli, tj. finance alokovány pro původní školu, která žádala –
asistenty nyní hradí MHMP a schvaluje jej na 2 roky
Michková: dotaz na vzdělání asistenta
Novák: SŠ, spec. kurz
Michková: jakým způsobem probíhá hledání nových asistentů?
Novák: převážně inzeráty
-4- INFORMACE ŘEDITELE K OSLAVÁM K 50 LET ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Oslavy pravděpodobně v 2. týdnu v září (od 12. 9. 2016) po 2 dny. Program zvlášť pro 1. a 2.
stupeň: první den zábavný den pro 1. stupeň a 2. stupeň besedy se známými osobnostmi, druhý den
naopak. Zakončení ohňostrojem. Bohužel není jakákoli databáze absolventů – oznámení o oslavách
bude provedeno především přes časopis MČ Praha 4 „Tučňák“.
Michková: kdyby bylo SRPŠ, možno žádat o grant.
-5- INFORMACE ŘEDITELE K VÝUCE
K 31.3 končí dohodou učitelka 2. A, zástup vyřešen, nastupuje Mgr.Hadrabová.
-6- JINÉ
Kunc: informace k zajímavému programu MŠ Matěchova pro děti z Ukrajiny postižené boji přes
Vánoce 2015. Děti ubytovány a stravovány v MŠ s programem především v MŠ a Praze. Pobyt
hrazen ukrajinskou nadací. Hledá ZŠ pro léto 2016, cca 20 žáků (přístup do třídy nebo tělocvičny +
jídelny).

Jednání ukončeno v 17:00 hod.
Zapsal: Zach
Ověřil: členové ŠR

