
Zápis z jednání školské rady 7.3.2019                                                                                                       

  

Přítomni:  p. Lekovski, I.Heřmánková, p. Boháčková, p. Krejčík , p. Kosová, p. Kubernatová, 

p. Černá 

Omluven: p. Řepa, p. Petráček – čestný člen. 

Host: p. Střelec 

  

1. Nový člen rady: p. Michala Krejčíka, který bude ve školské radě reprezentovat rodiče 

místo p. Tomečkové. Seznámení nového člena s povinnostmi a činností školské 

rady. 

 

2. Ukliďme Česko: 5.4.2019 se v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ bude 

konat úklid naší MČ v okolí ZŠ. Sraz v 8 15 před školou. Určeno pro žáky ZŠ. 

6.4.2019 se bude konat ta samá akce pro veřejnost. Začátek v 9 hod. u 

třeboradického rybníka. 

 

3.  Stavba nové budovy školy: Hrubá stavba je hotová, začíná rekonstrukce přilehlé 

ulice. Očekává se otevření 7 prvních tříd, ale může být i více. Škola bude mít komfort 

zachovat méně žáků ve třídách. 

 

4. Kampus: Studie kampusu bude upravena (menší rozsah z důvodu uvolnění budovy v 

Jizerské ulici). Po studii bude dalším krokem projektová dokumentace. 

 

5.  Diverzifikace v rámci ZŠ:  

a. V září 2019 se plánuje otevření matematické 1.třídy pro děti s nadáním na 

logické myšlení. Kritériem budou IQ testy menzy nebo speciální testy 

upravené speciálními pedagogy. Již nyní na naší ZŠ existují skupiny 

mimořádně nadaných dětí. 

b. Plánuje se otevření alternativních tříd v pobočce Dyjská – blokové vyučování, 

smíšené třídy, hodnocení beze známek. Tento rok probíhají přípravy. V tento 

moment je vypsáno výběrové řízení a mezi zaměstnanci školy se hledá 

vhodný kandidát na vedoucího projektu a realizaci záměru. Pokud řízení 

nebude úspěšné, bude se tento kandidát hledat mimo školu. 

c. Do budoucna se plánují další specializované třídy, zejména sportovní. 

 

6. Aquaponická laboratoř: Probíhá příprava metodiky a zapojení laboratoře do ŠVP. 

Příprava prostor a výběrového řízení na zhotovitele. Otevření samotné laboratoře ve 

škole je plánováno na začátek školního roku 2019/2020. 

 

7.  Kapacita: Současná kapacita školy bude stačit do školního roku 2021/2022 včetně. 

Je potřeba začít řešit novou budovu školy. 

 

8.  Bezpečnosti dětí v silničním provozu: Problematickým místem je přechod pro chodce 

od zámku ke Středově pekárně. Zde by byl potřeba zajistit ranní dozor městské 

policie. Bude oslovena K. Rosická, radní pro bezpečnost. 

 

9. Workshopy na téma digitální závislost: Ve spolupráci s UK se připravuje sérii 

workshopy „Hrajeme si chytře“, pro rodiče s dětmi - všechny věkové kategorie. 



 

10.  Partnerství ZŠ s ČVUT: Dne 11.1.2019 byla podepsána smlouva o spolupráci s 

ČVUT. Ta mimo jiné poskytne know how pedagogům. Je možnost navštívit jejich 

pracoviště. ČVUT naopak získá know-how v zavedení informačních technologií do 

výuky a také možnost přiblížit žáků možnosti studia technických oborů. Škole, jak 

první v ČR, byl propůjčen titul “Univerzitní partnerské škola ČVUT”. Jsme pilotním 

projektem pro další otevření spolupráce mezi vysokými a základním školami. 

 

11. Technologické zázemí pro školní družinu: Potřeba náhrady současného systému 

vyvolávání dětí ze školní družiny (megafon na školním dvoře je nevyhovující 

prostředek). Jako jedna z možností se nabízí řešení v podobě nositelné elektroniky 

(přívěšek, klíčenka, náramek), kde překážkou jsou především technologické a 

cenové limity. 

  

  

Příští schůzka školské rady se bude konat v plánovaném termínu. 

 


