
Jednání školské rady 8.10. 2019 
 
Přítomni:  
Mgr. Marcel Dejdar 
Mgr. Václav Fiala 
Mgr. Petr Jansa 
Ing. Ladislav Koubek 
Mgr. Pavel Mareš 
Mgr. Karin Marques (na pozvání) 
 
Omluven: 
MUDr. Pavel Kubů 
 
Zápis z průběhu jednání: 
 

1) Představení nově zvolených zástupců z řad pedagogických pracovníků. 
2) Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen zástupce ředitelky školy Petr Jansa. 
3) ŘŠ představila koncepční plán rozvoje školy po jednotlivých oblastech (viz program 

níže). 
4) Výroční zpráva - byl dán dodatečný čas k jejímu prostudování a byla schválena per 

rollam 
5) Problematika školního hřiště - otázka vytvoření bezpečného prostředí. Zamykat 

školní hřiště v době výuky a v noci? ŘŠ Mgr. Marques připraví návrh nového 
organizačního řádu školního hřiště a Ing. Koubek projedná s MČ Praha 10.  

6) Předložen návrh provizorní nafukovací haly, která by mohla škole sloužit jako druhá 
tělocvična. 

7) Dotazy: 
a) Jaké je využívání specializovaných učeben (důsledkem nárůstu počtu dětí a 

nízké kapacity školy)? → Žáci se více stěhují.  
b) Které podmínky nám chybí do splnění požadavků “Rodiče vítáni”? Analýza 

byla zadána jedné vyučující (Mgr. Lence Olšanské). 
 
Zapsal: Václav Fiala 
Za správnost: Petr Jansa 
 
Program jednání: 
 

1) obměna složení školské rady  
30.9. 2019 proběhly volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady. Nejvíce 
hlasů získali: Václav Fiala a Petr Jansa. Zástupci rodičů a MČ Praha 10 zůstávají beze 
změny.  
 

2) volba předsedy 
 

3) výroční zpráva 2018/2019  
● návrh ke schválení: 



https://drive.google.com/open?id=0B55TD0K8_raVNTlSSmRVVG9hdG1aZXpMa2RVM0sxa
E92SlNN 
 

4) oblast řízení a správy  
 

➢ nový organizační řád - vedení posíleno o vedoucí učitele I. a II. stupně 
➢ některé další vedoucí funkce např. vedoucí školního poradenského pracoviště  
➢ https://docs.google.com/drawings/d/1IPT1VcqfmEKxTzfAb-UrrCbSVr-radR-vutxKVHr

z9U/edit 
➢ harmonogram školního roku a plán akcí - viz web školy 
➢ informační systém - nový informační a administrativní systém školy evidující školní 

matriku a další data školy - Edupage 
➢ personální změny (Uč, AP, Vy) - stabilizace sboru (2 denní team-bulding v 

přípravném týdnu)  
➢ DVVP a profesní rozvoj  

 
5) oblast výchovy a vzdělávání 

  
➢ školní vzdělávací program - zůstává beze změn - tento školní rok proběhne první 

revize a návrhy na změny, které předložíme k projednání před koncem školního roku, 
půjde zejména o redukci učiva nad rámec RVP ZV 

➢ tento rok - mapování pedagogických kompetencí ve sboru - hospitační činnost - 
profesní standardy 

➢ zadání do metodických sdružení/předmětové komise  - sjednocení kritérií hodnocení, 
co a jak známkujeme, kolik jakých prací (ústní, písemné, projekty, prezentace apod.)  

➢ prevence rizikového chování - otevřená a bezpečná komunikace - chování a jeho 
důsledky (WC chlapci) - společné hledání pravidel - revize školního řádu 

➢ cizí jazyky a mezinárodní spolupráce - 2. cizí jazyk (anketa), spolupráce se Švédskou 
školou ve Stockholmu, projekt Edison atd. 

 
6) materiální podmínky a kvalita vybavení školy 

 
➢ budova a pozemek školy - potřeba architektonické studie 
➢ https://docs.google.com/document/d/1ZHfJdTlfllWf2rSNaZHVbhX4B5JLD8H_Ghge5

G7-su4/edit 
➢ analýza technického vybavení a návrh koncepčního řešení 
➢ běží poptávkové řízení po firmě, která navrhne a realizuje hardware koncepční řešení 
➢ aktuálně řešíme problém venkovního hřiště - potřeba nového organizačního řádu ve 

spolupráci s MČ Praha 10 a MHMP - nafukovací hala  
➢ vybudování nové laboratoře pro výuku přírodovědných předmět (Bi, Ch, F) - stavební 

úpravy + nové vybavení včetně IT  
 

7) oblast sociální - komunikace s veřejností - cíle 
➢ nové webové stránky 
➢ splnit kritéria značky Rodiče vítáni 

https://drive.google.com/open?id=0B55TD0K8_raVNTlSSmRVVG9hdG1aZXpMa2RVM0sxaE92SlNN
https://drive.google.com/open?id=0B55TD0K8_raVNTlSSmRVVG9hdG1aZXpMa2RVM0sxaE92SlNN
https://docs.google.com/drawings/d/1IPT1VcqfmEKxTzfAb-UrrCbSVr-radR-vutxKVHrz9U/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1IPT1VcqfmEKxTzfAb-UrrCbSVr-radR-vutxKVHrz9U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZHfJdTlfllWf2rSNaZHVbhX4B5JLD8H_Ghge5G7-su4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZHfJdTlfllWf2rSNaZHVbhX4B5JLD8H_Ghge5G7-su4/edit

