
Zápis ze schůzky Školské rady ze dne 23. 1. 2019 

Přítomni: Mgr. Jitka Urbánková, PaedDr. Marcela Štiková, MUDr. Jana Trková, Mgr. Lenka Boldišová, 

Mgr. Alexandra Doleželová, Pavla Černáková 

Omluveni: Mgr. Anna Dvořáková 

 

1) Ředitelka školy přivítala přítomné a seznámila je s programem schůzky 

2) Zpráva z ČŠI – stížnost rodiče na fronty u jídelny – ČŠI postoupila 27. 11. 2018 vyřízení 

stížnosti vedení školy 

3) Dokončení rekonstrukce školní jídelny – zbývají drobné stavební úpravy, převod majetku, 

vzduchotechnika 

4) Dokončena interaktivní učebna z projektu Praha Pól růstu 

5) Od MČ P15 dostala škola částku 150.000,-Kč na vybavení kabinetu – vybrán kabinet Ma + 11 

židlí pro učitele do kabinetů 

6) MČ P15 bude i v roce 2019 hradit rodilého mluvčího ve vybraných hodinách Aj (100.000,-Kč) 

7) Šablony – dokončení ½ úvazku školní psycholožky 

8) V průběhu roku dojde k úpravám a aktualizacím směrnic – směrnice pro poskytování 

informací, pokyny k plavecké výuce, závodní stravování, školní výlety, zahraniční výjezdy, 

provozní řád, organizační řád 

9) Paní ředitelka informovala, že kluziště je v provozu (provozní řád vyvěšen)  

10) Dále ředitelka školy informovala o opravách nutných k provozu školy – systém vytápění, 

odpady, nezateplená fasáda, sprchy u tělocvičen apod. 

11) Déle paní ředitelka informovala o soutěžích, projektech a grantech 

Únor 2019 – Zdatný matematik – žádost na MČ P15 o příspěvek 8.000,-Kč 

Duben 2019 – celoškolní projekt Zdravotníci – žádost na MČ P15 o příspěvek 20.000,-

Kč 

Granty na doučování cizinců (pí Rizikyová), na primární prevenci (pí Doleželová) 

Vánoční bazar – výtěžek 8.007,-Kč bude použit na nákup knih do školní knihovny 

Škola se zapojila do projektu FTVS Podpora společného vzdělávání  v oblasti školní 

tělesné výchovy a pohybově orientovaných programů (Pohyb pro inkluzi) – jeden žák 

prvního stupně a jeden žák druhého stupně 

Dále se škola zapojila do projektu TAČR PedF – Klíčové gramotnostní dovednosti u 

žáků ZŠ (vybraná čtvrtá a pátá třída, výzkum provádí psycholožka p. Smíšková) 

Na závěr paní ředitelka zdůraznila, že škola by se ráda zaměřila na nadané žáky, na 

bezpečnost ve škole i na internetu (viz řešení v sedmém ročníku)     

12) Schůzka byla ukončena volnou diskuzí na výše uvedená témata 

 

 

 

Zapsala: Pavla Černáková 


