
Školská rada 12. června 2017 

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

Pozvánky rozeslány: 10. května 2017 

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

Hosté: PaedDr. Michal Novák, ředitel školy 

omluveni: J. Lahnerová, L. Michková 

 

Program ŠR: 

Na úvod setkání školské rady pan Zach přítomné seznámil s programem 

1. České školní inspekce - výsledek šetření 

• Ředitel přítomné seznámil s výsledky České školní inspekce. Shrnul dostatky, 
nedostatky a nápravu. Zpráva k nahlédnutí u ředitele ZŠ. 

• Pan Zach navrhuje zanesení srovnávacích testů, které byly zavedeny na základě 
šetření školské inspekce, do chystané výroční zprávy. 

2. Hodnocení školního roku 2016/17 

• Výsledky přijímacích řízení: z 9. ročníků se všichni dostali na střední školy 

ze 7. ročníků se na 6ti letá gymnasia dostalo 4 žáků  

z 5. ročníků se na 8letá gymnasia dostali 7 žáci 

• Cizinci na škole – osvětlení problematiky cizinců na škole 
• Inkluze – zhodnocení, odchod jediného asistenta, přijetí nového 
• Změny vyučujících: 

o Odchod J. Kaplanové – asistentka – na vlastní žádost 
o Odchod K. Horákové – na mateřskou dovolenou – zástup L. Hadrabová 
o Odchod J. Chalupského – t. č. na nemocenské – zástup D. Boudová 

3. Příprava pro školní rok 2017/18 

• Počty tříd – stejné 
• na II. stupeň jdou z 5. roč. tři třídy 
• otevírají se dva 1. ročníky – 27 + 28 žáků, jeden žák čeká na PPP, není šestiletý 
• 3 noví učitelé - na I. stupeň, poloviční úvazek VV + ČJ, částečný úvazek TV  
• pokračuje spolupráce s jazykovou školou Akcent jen pro I. stupeň, pro II. stupeň 

lze realizovat výuku při dostatečném zájmu žáků 



4. Dotační zdroje - veřejný i neveřejný sektor 

• Žákovská soutěž „Lepší škola“ – 2. místo bez dotace – na základě zhodnocení 
projektu ze strany MČ Praha 4 přislíbeno z radnice 50 000 Kč 

o za tyto peníze bude realizován projekt – pítko u pavilonu B a lavičky 
o za peníze školy bude navíc vybudována pergola – realizace by měla 

proběhnout o hlavních prázdninách 
• ředitelem ZŠ podána žádost s rozšířenou podobou projektu „Lepší škola“ na nadaci 

ČEZ - „oranžové hřiště“ - za 541 000 Kč – neschválena 
• pan Zach navrhl poohlédnout se po dalších dotačních zdrojích, především u firem v 

okolí a podobně 

5. Jiné - doprava v okolí školy, náměty 

• realizace přechodu v ulici Bítovská je v jednání příslušných orgány MČ Praha 4 a 
Magistrátu 

• diskuze ke školám v přírodě – ozdravným pobytům (OZP) 
o návrh pana Zacha, připravit info pro rodiče na první zářijové schůzce 

ohledně OZP – škola připraví směrnici k OZP - učitel přebírá velkou 
odpovědnost, proto OZP záleží na svobodné vůli učitele, toto zdůraznit 

o bude předána informace i o cenové rozvaze při organizace OZP smluvní 
agenturou  

• příprava podkladů pro výroční zprávu 
• problematické chování žáků a rodičů 
• diskuze návrhy na příští ŠR, která by se měla uskutečnit v říjnu 
• větší zapojení rodičů do života školy – např. úklid areálu školy jak schválil žákovský 

parlament s pomocí rodičů apod. 

Konec ŠR v 17,40. 

zapsala: T. Jersáková 
 


