
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY 29. května 2018 

 

Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 16,00 hod 

Pozvánky rozeslány: 14. května 2018 

Přítomni: T. Jersáková, D. Kunc, J. Lahnerová, M. Matějková, L. Michková, L. Zach,  

Hosté: M. Novák, ředitel školy 

Omluveni: - 

 

 

PROGRAM ŠR: 

 

1. Hodnocení školního roku 2017/18 (informace podal ředitel školy) 

 hodnocení žáků – standardní výsledky 

 na víceletá gymnázia odchází 4 děti 

 všichni žáci 9. tříd uspěli v přijímacích řízeních do dalšího stupně vzdělání  vč 2 žákyň 

vycházejících z 8. ročníku - výjimky 1 zahraniční student z 9 třídy (problémy s klasifikací) 

 ZŠ opouští mimo žáků 9. tříd 16 dětí 

 

2. Příprava pro školní rok 2018/19 - žáci, vyučující, vychovatelky, asistenti (informace podal ředitel 

školy) 

 na ZŠ nově přijde 9 žáků z jiných škol (do vyšších jak druhých ročníků) 

 zápisy do 1. tříd – celkem účastnilo 111 dětí (vč. 13 odkladů) – přijati všichni z Prahy 4 (84 

žáků) – po ukončení správního řízení pak 75 žáků, kteří budou rozděleni do 3 tříd (po 25 

dětech) 

 počet žáků zvyšuje z 506 na 530 

 v rámci pedagogů několik změn (2 odchody a 3 příchody na 1. stupni resp. 2 odchody a 2 

příchody na 2. stupni) 

 družiny – přijaty 2 nové vychovatelky s cílem zároveň pokrýt opět družinu (popř. dětský klub) 

pro 4. třídy – kapacita družiny je 240 dětí a zájemců teoreticky 272, tudíž nutné zřídit 

případně dětský klub (s totožnými cenovými podmínkami) 

 asistenti – již nebude potřeba asistenta pro 2  děti v současném třetím ročníku (díky dobré 

práci třídní učitelky), asistent nově bude pouze ve 2. třídě (částečný úvazek) 

 

 

3. Investice, granty, dotace - dokončené, probíhající, plánované (informace podal ředitel školy a 

zástupci školy v ŠR) 

 sportovní hala (tělocvična) – zaměřena na hry - projekt nyní na stavebním úřadě čeká na 

schválení, bylo potřeba stavbu haly oddělit od stavby nájezdu na magistrálu (kde hala byla 

„kompenzační stavbou“) - stavba snad zahájena během letních prázdnin s délkou výstavby 8 

měsíců 

 Hala nabízí jak možnost pro rozšíření hodin tělocviku od 3. tříd, což by bylo na úkor jiných 

předmětů, nebo rozšíření kroužků, což spíše 



 Připomínka D. Kunce – nechť zároveň škola vytipuje podél magistráty místa vhodná pro 

náhradní výsadbu stromů 

 Projekt Lepší město – žáci 8. tříd navrhli 15 projektů a z nich vybrali jako hlavní projekt 

relaxační zóny pro žáky druhého stupně (obdoba již existujících zón pro 1. stupeň) – projekt 

není uvažován se zastřešením, to by případně investovala sama škola 

 Granty z MHMP na prevenci a kurz třídnických hodin (finance odsouhlaseny z části, na 

zbytek žádost na MČ Praha 4) 

 Granty EU – šablony – vzdělávání pedagogů, cizinců a na speciální pedagogy 

 

 

4. Informace o školní jídelně 

 v průběhu roku několik personálních změn 

 Poznámka L. Zacha, že jediným jím zaznamenaný nedostatek spatřuje v nedostatečné 

teplotě jídla 

 Poznámka J. Lahnerová, že spatřuje nedostatky především ve velikosti porce, ale i výživové 

hodnotě, předložila ŠR několik fotografií 

 L. Zach navrhuje do budoucna zkusit hlubší průzkum mezi žáky a rodiči 

 

 

5. Výlety (ČR/zahr.), školy v přírodě, OZP – novinky 

 škola z důvodu bezpečnosti žáků neumožňuje v současnosti výlety do zahraničí 

 školy v přírodě, výlety atd. probíhají v délce max 5 dnů. (důvodem je požadavek na 

přítomnost lékaře v případě delších cest) 

 škola pro tyto aktivity uzavírá další smlouvy s pedagogy a doprovodem 

 

 

6. Konkurz na ředitele ZŠ 

 v květnu proběhl konkurz na ředitele ZŠ Bítovská – účastnily 2 uchazečky, rada města na 

jednoznačné doporučení konkurzní komise schválila jmenování Mgr. Markéty Benešové 

ředitelkou ZŠ 

 L. Michková poděkovala stávajícímu řediteli za jeho dosavadní práci  

 

 

7. Změny ve složení ŠR 

 ŠR opouští její členka T. Jersáková, škola nominuje nového člena 

 

 

8. Doprava a bezpečnost v okolí školy aj. 

 

 V současnosti před dokončením nový přechod pro chodce před vchodem do školy 

 Před dokončením je i rekonstrukce chodníku v celé délce ulice 

 Od prvního června snad oprava i vozovky 



 Zároveň probíhají přípravy na spuštění systému parkovacích zón (nyní navzdory 

rekonstrukce vozovky již vyznačené vodorovné dopravní značky na vozovce, staré i nvé 

dopravní značení v platnosti a parkuje se tudíž „všude“) 

 Diskuze na téma bezpečnosti dětí v okolí školy – téma již částečně realizovaný ale zároveň 

jinde chybějící přechody pro chodce, téma parkovacích zón – dle většiny přítomných 

potřeba lepší koordinace dopravních investic a to i ve vztahu ke škole a bezpečnosti, které 

nebyla předem informována ani o realizaci přechodu 

 GDPR – škola nechala zpracovat projekt (bez grantu) – bude potřeba rozšířeného souhlasu 

rodičů – bude provedeno především online prostřednictvím modulu „Bakalář“ a případně 

tištěným formulářem 

 

 

Konec ŠR v 17,45 hod 

 
Zapsal: L. Zach 
 

 


