
ŠKOLSKÁ RADA DNE 14.10.2015 
 

Přítomni: 

p. Klemenc, p. Pařízek, p. Coller, pí Smrčková, pí Hronková, p. Měchura – host 

Omluveni: 

 p. Štefek 

Program: 

 Seznámení s koncepčními záměry – prioritami pro školní rok 2015/2016 podle § 168 odst. 1) písm. 

e) zákona č.561/2004 (školský zákon). 

 Schválení výroční zprávy za rok 2014/2015 podle § 168 odst. 1) písm. b) zákona č.561/2004 Sb. 

v platném znění (školský zákon). 

 Schválení změny ve školním řádu – přílohy C (Pravidla pro hodnocení žáků), změna v hodnocení 

hudební výchovy. 

 Výsledky dotazníku Klima školy, který proběhl na konci školního roku 2014/2015 a informace k 

autoevaluaci školy ve školním roce 2015/2016. 

 Průběh prací na nové přístavbě II školy. 

 Stav při výdeji jídel ve školní jídelně. 

ŠR projednala: 

 Výsledky dotazníku Klima školy za rok 2014/2015 z června 2015. 

 Koncepční záměry na školní rok 2015/2016: 

o Oblast výchovy a vzdělávání: 

 Ověřování školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ (verze 6) a případné úpravy. 
K ověřování využít také srovnávací testy na konci školního roku (ředitelské s otevřenými 
odpověďmi) + testování ČŠI v 6. třídách.  

 Klima školy – hodnocení pedagogů na konci školního roku, srovnání s hodnocením rodičů 
z 06/2015. 

 Motivace žáků – moderní metody výuky, důslednost, pozitivní přístup, komunikace s rodiči, 
vyžadovat určité kvantum znalostí žáků. 

 Práce výchovných poradců, vedoucích předmětových týmů – více je začlenit do školního 
systému, posílit jejich pravomoci (i zodpovědnosti). 

 Práce s integrovanými žáky – začlenit asistenta pedagoga na II. stupni do výchovně 
vzdělávacího procesu. 

 Podpora účasti žáků v předmětových soutěžích – rozvinout přípravu těchto talentovaných 
žáků. 

 Společenská zodpovědnost – vést a motivovat žáky v této oblasti. Zapojení do projektu 
Spojenci, aktivní účast v různých sbírkách (sluníčkový, Srdíčkový den, hipoterapie, 
Světluška). 

 Vzájemné hospitace mezi vyučujícími, systém náslechů a ukázkových hodin. 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na moderní metody práce, motivaci 
žáků. 

 Školní knihovna – propagace mezi žáky, půjčovní řád… 
o Pracovní prostředí: 

 Dokončení výstavby pavilonu II na pozemku ŠD a otevření 4 nových učeben v listopadu 
2015. 

 Příprava projektu na výměnu oken nové budovy a její zateplení. 



 Posunout projekt zastřešení části venkovního hřiště / výstavba 2. tělocvičny blíže 
k realizaci. 

 Nátěr topných těles ve škole. 

 Postupná výměna šatních skříněk. 

 Postupné dokončení výměna lavic za výškově nastavitelné. 

 Postupná výměna lina ve třídách. 

 Pokračování ve výměně starších typů zářivek za nové. 

 Úprava knihovny. 

 Další zlepšování vybavení pomůckami. 

ŠR vzala na vědomí: 

 Stav prací na nové přístavbě II. Předběžné termíny předání 16.11.2015 a kolaudace 20.11.2015. 

ŠR odsouhlasila: 

 Schválila výroční zprávu za rok 2014/2015 (5-0-0). 

 Schválila změny ve Školním řádu - v Pravidlech pro hodnocení žáků, změna hodnocení v hudební 

výchově (5-0-0). 

ŠR iniciovala, prodiskutovala: 

 Školní jídelna, velké množství strávníků (především v PO, ÚT po 12:35 hod.). Ředitel školy 

provedl dne 12.10.2015 měření ve ŠJ, výsledky byly zaslány na ÚMČ P22 i do ŠJ dne 12.10.2015. 

Dle názoru ředitele školy je možné dosáhnout výraznějšího zlepšení stavu pouze rozšířením 

prostor ŠJ. Možnosti jsou – využití veřejné jídelny, přístavba k současné ŠJ? Vše závisí na 

finanční situaci MČ P22. Do budoucna dojde ještě k nárůstu počtu žáků! Úpravou času příchodu 

školní družiny do ŠJ se dosáhne jen mírného zlepšení (pokusíme se upravit a sledovat výsledky). 

 Pan Coller informoval, že v letošním roce budou v době Adventu mezi muzeem a školní jídelnou 

vánoční trhy. Po celou dobu zde budou stánky, které bude provozovat soukromá firma. Na starosti 

má pan Knotek. Dva stánky budou uvolněny pro případnou potřebu – prezentaci MČ Praha 22 

nebo školám. 
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 pověřený člen školské rady  pověřený člen školské rady předseda školské rady   


