
Zápis z jednání Školské rady  22. 11. 2012 

Zápis č. 1 / 2012 

Jednání proběhlo v ředitelně ZŠ Bítovská dne 22. 11. od 16.00 hod. 

Přítomni: 

Ivana Staňková, Ing. Alena Nohejlová, RNDr. Monika Matějková, Mgr. Lenka Prokšová, dipl. 

ekonom Jana Vandírková, Helena Berounská, PaedDr. Michal Novák 

1. Členky ŠR se sešly ke svému prvnímu jednání po volbách na období 2012 – 2015. 

2. Do ŠR byly zvoleny: 

a/ Zástupkyně zřizovatele – Ivana Staňková, ing. Alena Nohejlová 

b/ Zástupkyně rodičů – dipl. ekonom Jana Vandírková, Helena Berounská 

c/ Zástupkyně pedagogického sboru – RNDr. Monika Matějková, Mgr. Lenka Prokšová 

3. Na jednání proběhla volba předsedkyně ŠR. Jednohlasně byla předsedkyní ŠR zvolena 

dipl. ekonom Jana Vandírková. 

4. ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy 

Bítovská za školní rok 2011/2012. 

5. ŠR byla seznámena ředitelem školy s činností v novém školním roce. 

Ředitel informoval o personálním obsazení pedagogického sboru, který je odborně 

kvalifikován. Dále hovořil o finanční situaci školy, proběhlé finanční kontrole, o 

připravovaném zápisu žáků do budoucích prvních tříd, protidrogové prevenci a 

prevenci rizikového chování. 

Ředitel školy se vyjádřil i k rozpočtu na příští školní rok. K tomuto bodu pohovořila i  

paní Staňková. Provozní rozpočet – výše příspěvku na provoz školy bude 

pravděpodobně nižší, než v roce současném vzhledem ke krácení rozpočtu MČ Prahy 

4 ze strany MHMP. V této souvislosti bude nutno řešit zejména problematiku zajištění 

výuky plavání. 

6. Paní Berounská se vyjádřila ke spolupráci s PPP. Zejména vyzdvihla kvalitní práci 

psycholožky paní Mgr. Zajíčkové. V této souvislosti bylo připomenuto, že ve škole 

funguje Školní poradenské centrum. 

7. Spolupráce s jazykovou školou Akcent, která se podílí na projektu „Anglický jazyk 

s rodilým mluvčím“, je velmi kladně hodnocena. 

8. Připomínka paní ing. Nohejlové k větší aktualizaci školních webových stránek. 

9. Proběhla diskuse ohledně etické výchovy a jejím možném začlenění do ŠVP. 

10.  Nabídka pomoci škole s návrhy různých projektů od paní dipl. ekonom Jany 

Vandírkové. Domluveno sjednání schůzky s ředitelem školy. 

        Příští jednání ŠR je svoláno předběžně na únor 2013, v termínu po zápisu do 1. tříd, 

které proběhne ve dnech 28. a 29.1.2013. 

Dne 22. 11. 2012 zapsala Mgr. Lenka Prokšová 

Za správnost předsedkyně ŠR dipl. ekonom Jana Vandírková 


