
Zápis z jednání školské rady 10. 12. 2015

Přítomni:
p. Střelec, p.Švajdová, p. Boháčková, p. Lekovski, p. Černá, p. Kubernatová, p. Kosová, p. 
Tomečková.
Omluveni:
p. Heřmánková, p. Řepa.

Program:

1. Informace pana ředitele Střelce o funkci školské rady a jejích kompetencích. 
Minimum funkce rady je dáno zákonem, ale může se svolat kdykoliv to uzná za 
vhodné.

2. Volba předsedy: Zvolen p. Lekovski. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1. 
3. Volba místopředsedy: Zvolena p. Černá. Pro:6, Proti: 0, Zdržel se :1.
4. Diskuze o informovanosti rodičů o volbách do školské rady a o tom, proč nemají 

rodiče zájem o působení ve školské radě.
5. Představení studie nové budovy ZŠ. Současná kapacita dostačuje na šk.r. 2015/16, 

2016/17. Do září 2017 by tedy nová budova měla být zkolaudována. Začíná se téže 
zpracovávat hmotná studie na další budovu, která by v budoucnosti měla být 
definitivním vyřešením kapacity naší ZŠ. Výstavba této budovy bude etapizována.
V současné době se zřizovatel přiklání k myšlence, že je koncepčně lepší, aby vznikl 
ucelený školní kampus, než aby vznikla další samostatná ZŠ. Je to v současné době 
nejefektivnější cesta.

6. Diskuze o vyzvedávání dětí ze školní družiny. Když se skupiny mísí, vychovatelky si 
neodkliknou nově příchozí z jiného oddělení a ti pak „visí v systému“. Pan ředitel 
poučí recepční a vychovatelky a bude řešit s programátorem.

7. P. Lekovski informuje p.ředitele o možnosti spolupráce s Matematicko-fyzikální 
fakultou UK a oborem Studia nových médií na FF UK. Zaujaly je aktivní stoly v nově 
otevřené budově školy v Dyjské ulici. V rámci výzkumu by se vyvíjel software pro 
aktivní stoly šitý na míru. Obsahoval by např. metriku, bonusové  úkoly. Bylo by 
možno propojit se stoly učitelů. Ve spolupráci se školou by se tedy pracovalo na 
koncepci jak tyto stoly co nejefektivněji využívat. P. ředitel tuto spolupráci vítá.

8. Ukončení jednání.




