
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Bítovská ze dne 20.5. 2015. 

Jednání proběhlo v ředitelně školy ZŠ Bítovská dne 20.5.2015 od 16,00 hod. 

ŠR  se sešla ve staronovém složení. Uvítali jsme mezi sebou nově zvolené zástupce z řad zastupitelů 

MČ Prahy 4. V tomto složení se sejdeme naposledy v září 2015, kdy proběhnou nové volby na naší 

škole. 

Přítomni: Bc.Lucie Michková, Ing. Daniel Kunc, Jana Vandírková, dipl. ekonom, Helena Berounská, 

RNDr. Monika Matějková, Mgr. Lenka Prokšová a přizvaný pan ředitel ZŠ Bítovská PaedDr. Michal 

Novák. 

1. Na základě výzvy ŠR seznámil pan ředitel členy ŠR s výsledky zápisu žáků do budoucího prvního 
ročníku. V příštím školním roce budou otevřeny tři první třídy s celkovým počtem 82 žáků. Dále 
informoval o výsledcích přijímacích řízení v 9. ročníku, 7. ročníku a 5. ročníku. Škola má v současné 
době i přes odchod žáků na jiné školy přes 500 dětí. K tomuto bodu proběhla diskuse ohledně 
naplněnosti tříd. 
Z důvodu kapacity školy byla zrušena počítačová učebna ve žlutém pavilonu, která sloužila zpravidla 
pro kroužky počítačů prvního stupně a kroužku doplňující angličtiny. Na základě tohoto rozhodnutí 
byla doplněna a přizpůsobena počítačová učebna v červeném pavilonu. 
ŠR se dotkla tématu naplněnosti okolních škol a dala podněty k posouzení na MČ. 
 
2. Od září 2015 budou v platnosti menší úpravy ve vzdělávacím programu, týkající se hlavně 

v navýšení hodin matematiky v některých ročnících. ŠR bude dle dohody se záměrem úprav 

vzdělávacího programu a Nového školního řádu seznámena ještě před začátkem nového školního 

roku 2015/2016, tj. koncem srpna 2015, aby se mohla případně vyjádřit. 

3. ŠR byla seznámena s některými personálními změnami v pedagogickém sboru pro příští školní rok 

2015/2016. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, 1 vyučující si dodělává příslušné vzdělání. Toto 

platí i o lektorech  angličtiny, kteří u nás ve škole vyučují. 

4. ŠR byla seznámena ředitelem školy s plánovanou rekonstrukcí školního hřiště, dále nás pan ředitel 

seznámil s dalšími úpravami z finančních prostředků školy – např. s vybudováním nové pergoly u 

školní družiny, nákupem sportovního náčiní – trampolíny, pořízením dalších kamer ve škole z důvodu 

bezpečnosti našich žáků.  ŠR doporučila umístit viditelná upozornění, že je škola monitorována i na 

vstupní bránu do školy. 

5. Dále byla řešena otázka spolupráce školního metodika prevence s různými organizacemi. Diskuse 

RNDr. Matějková s paní Bc. Michkovou. 

6. Dalším bodem jednání bylo řešení dopravní situace u naší školy. Zde se jedná o dlouhodobější 

problém s neukázněností některých rodičů – řidičů. Tato věc se stále řeší. Zde taktéž proběhla diskuse 

s nejrůznějšími nápady jak situaci řešit. Nakonec se tohoto úkolu zhostila pí. zastupitelka Bc. 

Michková, která má zkušenosti již z jiných škol a je předsedkyní výboru pro bezpečnost v naší MČ.  

Ing. Kunc navrhl zapojit do akce i žáky školy. S návrhem řešení bude ŠR seznámena paní Bc. 

Michkovou.  

7. Dále ŠR jednala o školní družině – zejména o její naplněnosti. V případě většího počtu dětí než 240, 
bude muset škola zažádat o navýšení ½ kapacity pro další oddělení.  Diskuze proběhla i ohledně 
aktivit školní družiny a pevných hodin odchodů dětí z družiny z důvodu jejich bezpečnosti. 
 Ve škole letos o prázdninách v měsíci srpnu 2015 proběhne letní školní družina a v posledním 
srpnovém týdnu již tradiční Příměstský tábor. 



8. Diskuse proběhla i na téma sportovních aktivit našich žáků a jejich reprezentace školy. Pan ředitel 

připraví seznam akcí, kterých se škola účastní. Některé akce budou prověřeny ohledně fyzické zátěže 

žáků.  

9. ŠR rozhodla o zveřejnění emailových adres všech členů rady na webových stránkách školy. Dále o 

viditelném zveřejnění pozvánky na další schůzky ŠR a o písemném sepsání programu další schůze pro 

členy ŠR v časovém předstihu dle Jednacího řádku ŠR ZŠ Bítovská.  

Příští jednání ŠR bude svoláno předběžně na konec září 2015, kdy bude hotova a k projednání 

připravena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015.  

Na podzim 2015 proběhnou nové volby z řad rodičů a učitelů do školské rady pro období 2016 až 

2018.                    

20.5.2015 
Za správnost předsedkyně ŠR Jana Vandírková, dipl. ekonom 


