
ŠKOLSKÁ RADA 5. října 2017 
 
Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 16,00 hod 
Pozvánky rozeslány: 1. října 2017 
Přítomni: L. Zach, J. Lahnerová, M. Matějková, T. Jersáková, D. Kunc 
Hosté: Michal Novák, ředitel školy 
Omluveni: L. Michková 
 
Program ŠR: 
 
1. Projednání Výroční zprávy ZŠ Bítovská za školní rok 2016/2017 

• Ředitel školy informoval přítomné o obsahu výroční zprávy za školní rok 2016/17, kterou 
zaslal předem dne 26. 9. 2017 všem členům ŠR elektronicky emailem 

• zajímavosti z výroční zprávy: 
� stárnoucí učitelský sbor – věkový průměr 49 let 
� dvojnásob seminářů pro vyučující 
� celkem 36 cizinců – většina ukrajinské, vietnamské a maďarské národnosti – často 

nezájem o český jazyk, tudíž problémy s porozuměním výuce 

• k obsahu výroční zprávy diskuze s návrhy změn, ředitel školy zapracuje 
 
2. Stručné hodnocení školního roku 2016/17 ředitelem školy 

• viz předchozí schůze ŠR z 12. června 2017 

• navzdory 2. místu v soutěži základních škol Prahy 4 podařilo získat od MěÚ MČ Praha 4 
ocenění 50 tisíc Kč, zakoupeny malé fotbalové branky a vybudováno pítko u hřiště 

• obměna pedagogického sboru 

• z důvodu neobsazení 2 pozic vychovatelek se nepodařilo otevřít pro školní rok školní 
družinu pro 4. ročník 

• důsledná kontrola zaměstnanců školy – označení příchodů a odchodů čipem – vedením 
školy vyžadováno dodržovat tuto povinnost 
 

 
3. Novinky pro školní rok 2017/18 - výuka, akce (soutěže aj.), investice 

• nový specializovaný pedagog pro děti se speciálními potřebami – SPU, IVP 

• nový pedagog i na 2. stupni – posílení matematiky  

• nová asistentka ve 3.C (inkluze) 

• vykáceny tisy v areálu školy – důvodem otrava žáka na konci školního roku 2016/17 po 
pozření kůry – částečně nová výsadba – p. Kunc doporučuje s ohledem na čištění 
městského vzduchu výsadbu listnatých stromů 

• plán výstavby nové pergoly u pavilonu G 

• nová protihluková stěna kolem magistrály (ul. 5. května) prozatím nebude doplněna o 
výstavbu nájezdu z ul. Vyskočilova na ul. 5. května ve směru Brno 

• naopak proběhlo jednání s architektem a zástupci MěÚ MČ Praha 4 o možnosti realizace 
dlouhodobého plánu vybudovat druhou sportovní halu v areálu školy – p. Zach žádá být 
průběžně informován, dále žádá o součinnost obou zástupců MČ Praha 4 v ŠR, aby se 
pokud možno realizaci pomohlo 

 
4. Jiné: 



• Doprava v okolí školy: opět nedodržen předpokládaný termín realizace přechodu před hl. 
vstupem do školy – p. Zach navrhl a požádal ředitele školy, aby sami žáci v rámci hodin 
výuky zaměřených na dopravní bezpečnost vyhotovili vlastní „dopravní studii“ nedostatků v 
bezpečnosti dopravy, nejen v okolí školy, ale již od jejich domovů. Takovýto projekt (mapa 
a textová část) by po schválení školským parlamentem měl být předán vedení MČ Praha 4 

• Žákovské čipy: p. Zach tlumočil zájem ze strany rodičů – zjistit možnost využití stávajících 
žákovských čipů pro nepovinné zaznamenávání příchodů resp. odchody žáků do resp. ze 
školy – sloužilo by čistě pro potřeby rodičů, kteří by toto od svého dítěte vyžadovali, nikoli 
jako taxativní povinnost všech žáků dána školním řádem. 

 
5. Hodnocení práce ředitele ZŠ Bítovská ve školním roce 2016/2017 

• v souladu s každoročním požadavkem MěÚ MČ Praha 4 bylo přítomnými členy ŠR 
provedeno hodnocení ředitele školy, to následně předáno předsedou ŠR na MČ Praha 4 

 
 
Konec ŠR v 17,30 hod 
 
Zapsal: L. Zach 


