
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY 9. října 2018 

 

Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 17,00 hod 

Pozvánky rozeslány: 25. září 2018 

Přítomni: D. Kunc, J. Lahnerová, M. Matějková, L. Michková, K. Turnová, L. Zach,  

Hosté: M. Benešová, ředitelka školy 

Omluveni: - 

 

 

PROGRAM ŠR: 

 

1. Stručné představení nové ředitelky školy, její plány a vize (informace podala ředitelka školy) 

• Krátké osobní představení 

• Plány: 

◦ Výuka:  

▪ zapracovat na karierním poradenství pro žáky 9. tříd 

▪ zajistit blízkou spolupráci s nedalekým středním učilištěm 

▪ prohloubit dále spolupráci s jazykovou školou Akcent 

▪ zapojení školy do mezinárodních projektů – nyní již projekt Edison (zapojení 

zahraničních vysokoškoláků do výuky na škole po dobu 1 týdne) 

◦ Vybavení: 

▪ zahájit výstavbu nové tělocvičny 
▪ maximální využití chytrých tabulí při výuce 
▪ maximální využití noví učebny výpočetní techniky 
▪ v areálu školy rozšířit hřiště pro potřebu družin 
▪ v areálu školy zřídit hřiště „workout“ – fitness – pro starší žáky  

◦ Aktivity školy: 
▪ nabídka zahraničních cest, adaptačních kurzů, lyžařských kurzů a škol v přírodě 
▪ mezinárodní spolupráci se zahraničními školami 
▪ prohloubení spolupráce s rodiči žáků – kurzy, semináře, ples školy, zahradní slavnost 

aj. 

• Další posílení profilace školy v oblasti rozšířených možností výuky jazyků a sportovních 
aktivit 

 

2. Projednání výroční zprávy ZŠ Bítovská za školní rok 2017/2018 (informace podal ředitel školy) 

• Výroční zpráva poskytnuta předem emailem ředitelkou školy 

• Podklady ke zprávě dodali a tvorbě spolupracovali vyučující a vychovatelé citovaní v úvodu 

zprávy 

• D. Kunc mj. ocenil rozbor v oblasti vzdělávání pedagogů 

• Hlasování: 100 % zúčastněných po projednání schválilo obsah výroční zprávy 

 

 



3. Plán a novinky pro školní rok 2017/18 - výuka, družina, akce (soutěže aj.), investice (sportovní 

hala aj.), stravování 

• Pro probíhající školní rok zajištěn 100% chod školy, nedostatek pedagogických i 

nepedagogických sil již pokryt stávajícím stavem, ředitelka vyjádřila poděkování celému 

kolektivu školy 

• Ředitelka školy přednesla informaci o nedostatku financí na platy nepedagogického 

personálu a s tím i souvisejícího nedostatku zaměstnanců, mj. na úklid chybí 1 pracovní síla, 

v kuchyni stejně jako v družině taktéž 

• Z diskuze vyplynulo, že pokud pro zaměstnance je potřeba zajistit jako bonus ubytování, pak 

MČ Praha 4 má možnosti v tomto škole pomoc 

• Sportovní hala – dle posledních informací Radou MČ Praha 4 již prošlo usnesení týkající se 

schválení dodavatele stavby 

 

4. Jiné: 

• L. Zach vyjádřil snahu podílet se na chodu SRPŠ resp. sdružení rodičů 

◦ v minulosti při škole fungovalo sdružení Želva Melichar, stále zapsané v obchodním 

rejstříku pod IČ 265 58 947 – snaha jeho činnost obnovit 

◦ cíle: větší zájem rodičů o chod školy, sblížení rodičů se školou, pomoci škole 

s financováním (mj. formou podávání projektů s žádostí o finanční dotaci a z příspěvků 

členů sdružení) 

• L. Zacha přednesl přání sjednotit platformy „Bakaláři“ a „Želvička“, resp. jednu z platforem 

opustit, pravděpodobně „Želvičku“ 

◦ Ředitelka školy potvrdila i její zájem a již se pracuje na úpravě „Bakalářů“ 

• Bezpečnost: 

◦ L. Zach všem poděkoval za spolupráci při prosazení a realizaci přechodu pro chodce 

před školou. Zároveň vyjádřil přání nepolevit a usilovat o další dva přechody podél ulice 

Bítovská při vjezdu na odstavné parkoviště před školou a mezi sousedními bytovými 

domy – zde všichni zúčastnění vyjádřili podporu 

◦ Proběhla diskuze i o zapojení školy do projektu „Cesta do škol“ organizované sdružením 

Pražské matky, což by pomohlo jak realizaci přechodům a tak především i zvyšování 

povědomí rodičů o výhodách pěší docházky žáků do školy (zdraví, bezpečí, životní 

prostředí atd.) – opět podpora všech, tudíž žádané podání přihlášky do projektu: 

http://www.prazskematky.cz/projekty/ 

◦ Ředitelka školy důrazně upozornila, že podél magistrály chybí plot. Po diskuzi 

domluveno, že odešle na odbor školství MČ Praha 4 žádost o zajištění nápravy, dopis 

dostanou na vědomí oba zástupci zřizovatele ve ŠR, aby se tato náprava sjednala co 

nejrychleji 
 
Konec ŠR v 18,15 hod 
 
Zapsal: L. Zach 
 

 


