
Zápis z jednání Školské rady dne 8. října 2015 

Jednání proběhlo v ředitelně školy ZŠ Bítovská dne 8.10.2015 od 16,00 hod.  

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

Berounská, PaedDr. Michal Novák, RNDr. Monika Matějková, Mgr. Lenka Prokšová. 

V tomto složení jsme se sešli naposledy, proběhnou nové volby do Školské rady. 

Body programu schůze: 

1, Schválení Výroční zprávy školního roku 2014/2015 Školního řádu 2015/2016 

2, Anonym  

3, Současný provoz školní družiny 

4, Kroužky na škole 

5, Volby do Školské rady na následující období 

6, Děti s individuální integrací  

7, Dopravní situace před školou 

 

1, Schválení Výroční zprávy za školní rok 2014/2015 a Školního řádu na rok 2015/2016                   

Návrhy, připomínky dotazy Ing. Daniela Kunce: 

Ing. Daniel Kunc navrhl poskytnout ve výroční zprávě více informací o činnostech školy v 

kapitolách 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, 8. Školní družina – klub, 12. 

Zkušenosti s péčí o nadané žáky a 18. Multikulturní výchova. Velmi dobře je zpracovaný bod 21. 

Prevence rizikového chování, které připravila paní Matějková. Do přípravy výroční zprávy by 

měli být zapojeni učitelé/-lky zodpovědní za příslušnou oblast. 

Komentáře a hlasování ŠR  k jednotlivým výše uvedeným návrhům: 

-Návrh podílení se více pedagogů na vypracování Výroční zprávy za danou oblast 

činnosti ve škole – hlasováním ŠR přijato s platností od následujícího období. 

-Detailněji rozepisovat činnost družiny ve Výroční zprávě – hlasováním ŠR přijato s 

platností od následujícího období. 



-Rozepsání dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v průběhu roku – 

hlasováním ŠR přijato s platností od následujícího období. 

 Jaká je péče o nadané žáky na škole?                                                                                        

Dítě má možnost na předmět, ve kterém vyniká chodit, po domluvě s vedením školy, do 

vyššího ročníku.  

- Jaká je multikulturní výchova na škole? Formou třídnických hodin a psychologa pana 

Vítka Hrbáčka, který pravidelně na školu a do všech tříd dochází a řeší vztahy v třídě a 

prevenci. Jezdí i s dětmi na školy v přírodě.  

Školská rada požádala pana ředitele PaedDr. Michala Nováka o doplnění bodů č. 12 a č. 14  ve 

stávající Výroční zprávě. Bylo jednohlasně odhlasováno, že po úpravách Výroční zprávy bude 

zaslána panem ředitelem PaedDr.Michalem Novákem  emailem na všechny členy Školské rady a 

členové rady budou hlasovat emailem. Text dotazu bude:, Souhlasíte se zněním Výroční zprávy 

za rok 2014/2015 ZŠ Bítovská poslanou emailem panem ředitelem PaedDr. Michalem Novákem 

dne  9.10.2015?” 

Dále bude zaslán panem ředitelem PaedDr. Michalem Novákem Školní řád spolu s Provozním 

řádem školní družiny emailem na všechny členy Školské rady a členové rady budou hlasovat 

emailem. Text tohoto dotazu bude: ,,Souhlasíte se  Školním řádem a Provozním řádem školní 

družiny ve znění poslaném emailem panem ředitelem PaedDr. Michalem Novákem dne 

9.10.2015?” 

2, Anonym  

Proběhla diskuse ohledně anonymů – na ředitele školy PaedDr. Michala Nováka, provoz školní 

družiny a kroužky informatiky ve škole. 

3, Dotaz a současné fungování  družiny: 

Zpětná vazba od rodičů: Pod vedením nové vedoucí paní Evy Hanušové je v družině více aktivit. 

Změně v provozu družiny, kdy od oběda do 14,45 mají děti společnou aktivitu bez možnosti 

odchodu dětí z družiny, se již děti i rodiče přizpůsobili. 

Dle informace pana ředitele PaedDr. Michala Nováka: Brzy dojde k rozšíření webové stránky 

pro účely družiny, kde budou pravidelně sdělovány informace a fotogalerie o dění v družině. 

4, Kroužky ve škole  

Škola pro rok 2015/16 otevřela 29 kroužků, jak sportovních, výtvarných, jazykových i 

doučovacích. Kroužek informatiky byl zrušen z důvodu odchodu vyučujícího pedagoga paní 

Mgr. Jany Čistotové. (Informatika je vyučujícím předmětem u všech žáků od 5. do  9.ročníku)  

 



5, Volby do Školské rady na následující období 

Členi přípravného výboru jsou: 

PaedDr.Helena Aronová, Mgr.Olga Boucová, Bc.Radek Voštiňák  

Na třídních schůzkách dne 7.9.2015 byly zákonní zástupci žáků v jednotlivých třídách 

informováni o volbách a nominaci kandidátů na členství ve školské radě. Dne 20.10.2015 byly 

rodičům předány písemné informace o konání voleb s možností přihlášení do nominace na 

kandidátku. Třídní učitelé jednotlivých tříd oznámí jména kandidátů členům přípravného výboru 

27.10.2015. Seznam kandidátů bude zveřejněn na informační nástěnce školy na pavilonu “A“ a 

na webových stránkách školy 30 dnů před konáním voleb. Zákonní zástupci obdrží dne 

18.11.2015 volební lístky, které po vyplnění vloží do volební urny umístěné v 1. patře pavilonu 

„A“, před kancelářemi školy. Volby členů z řad zákonných zástupců žáků jsou tajné a anonymní 

a proběhnou ve dnech 30.11. až 4.12.2015. Na provozní poradě pedagogických pracovníků bude 

provedena nominace kandidátů na členství ve školské radě. Jména kandidátů zaregistrují členové 

přípravného výboru. Seznam kandidátů bude zveřejněn na informační nástěnce školy v pavilonu 

“A“ a na webových stránkách školy 30 dnů před konáním voleb. Tajné volby z řad 

pedagogických pracovníků proběhnou dne 23.11.2015  

6, Děti s individuální integrací  

K dětem je zvolen individuální přístup dle písemné zprávy Pedagogicko-psychologické poradny, 

se kterou škola spolupracuje. Ale až v návaznosti na žádost rodiče dítěte. V současné době 

působí ve škole dva asistenti pedagoga. v 1. a 2. ročníku. 

7, Dopravní situace u naší školy.  

Zde se jedná o dlouhodobější problém s neukázněností některých rodičů – řidičů. Tato věc se 

stále řeší. Pan Ing. Kunc informoval o návrhu Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 4 

na osazení železných sloupků na kraji chodníku a o souhlasném projednání v Komisi pro 

dopravu Rady MČ Praha 4. Dne 13.10.2015 proběhne jednání bezpečnostního výboru, kde se o 

naší situaci bude jednat.  Paní zastupitelka Bc. Lucie Michková nás bude o výsledcích 

informovat. 

Dne 8. 10. 2015  Helena Berounská 

 

 Ověřila Jana Vandírková – předseda ŠR ZŠ Bítovská 

 


