
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY 20. března 2019 

 

Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 16,30 hod 

Pozvánky rozeslány: 24. února 2019 

Přítomni: J. Daniel, I. Hejdová, D. Kunc, M. Matějková, I. Vlková, L. Zach,  

Hosté: M. Benešová, ředitelka školy 

Omluveni: - 

 

 

PROGRAM ŠR: 

 

1. představení nového složení školské rady pro roky 2019-21 a volba předsedy školské rady 

- v úvodu zasedání ŠR přivítal p. Zach všechny přítomné, požádal o krátké představení každého ze 

členů nového složení ŠR 

-následně D. Kunc navrhl na předsedu ŠR p. Zach 

 -hlasování: 5 pro návrh, 0 proti, 1 zdržel 

-konečně po krátké diskuzi p. Zach navrhl p. Vlkovou na místopředsedkyni ŠR 

 -hlasování: 5 pro návrh, 0 proti, 1 zdržel 

Tímto došlo ke zvolení p. Zacha jako předsedy a paní Vlkové jako místopředsedkyně ŠR 

 

2. programové priority školské rady pro období 2019-21 – diskuze 

- L. Zach vyslovil přání, aby ŠR definovala pár základních svých priorit pro své funkční období 

- z diskuze vzešly návrhy: 

- L. Zach: bezpečnost (zabezpečení areálu, okolí školy, přechody), spolupráce rodiče-škola 

- D. Kunc: plnění úkolů, které má ŠR ze zákona, atmosféra ve škole, spolupráce rodiče-škola, 

projekt cesty do školy 

- M. Matějková -  spolupráce rodiče-škola  

- I. Vlková - spolupráce rodiče-škola 

- I. Hejdová - výměnné zahraniční programy pro žáky 

- J. Daniel - výměnné zahraniční programy pro žáky 

- L Zach do příště zapracuje náměty do programových priorit a předá ke schválení ŠR  

 

3. aktuality ze školy (výuka, vybavení, aktivity, sportovní hala, IS Bakaláři/Želvička, plot kolem 

magistrály) 

M. Benešová v návaznosti na předchozí ŠR aktualizovala informace: 

- plot kolem magistrály již domluvený s MČ Praha 4 – realizace v přípravě 

- sportovní hala – dle vyjádření MČ Praha 4 se stavba zahájí v červenci-srpen a následně celý 

rok bude stavět - D. Kunc doplnil informací ohledně výběrového řízení, právě jsou 

hodnoceny došlé nabídky 

- granty – získány 2 nové granty (multikulturní vzdělávání, výuka cizinců)+ doběh stávajících 

Šablon I. Příprava šablon II (vzdělávání vyučujících) 

- úspěšně proběhl program Edison (výuka za účasti zahraničních studentů s workshopem) 

- již proběhl první zahraniční zájezd (Německo), plánují další (Anglie, Španělsko) 



- informační systémy Bakaláři a Želva stále běží paralelně, úpravy na Bakalářích probíhají, s 

ohledem na známkování v tomto systému dojde k úpravě klasifikačního řádu ZŠ 

 

4. obnovení sdružení Želva Melichar 

- L. Zach informoval o fázi znovuobnovení sdružení Želva Melichar, připraveny nové stanovy a 

chystá se na následující týdny valná hromada již za přítomnosti nových zájemců z řad rodičů o 

spolupodílení se na chodu spolku. Vše s cílem mít na příští školní rok připravený plán aktivit. 

 

5. Jiné 

- Diskuze na téma zvýšeného zájmu žáků 7. ročníku o přijímací zkoušky na gymnázia – většina 

pouze zkouší 

- M. Benešová přednesla akutní problémy školy: 

- vymalování interiérů školy (cca 800 tis. Kč, mimo finanční možnosti školy a to i v 

případě spoluúčasti ½ jak jí bylo sděleno na MČ) – D. Kunc zjistí možnosti na MČ Praha 

4 

- nutná oprava dveří WC v pavilonu A – D. Kunc zjistí možnosti na MČ Praha 4 

- výměna podlahy vč. úpravy podkladu v 1 učebně (cca 60 tis. Kč) – D. Kunc zjistí 

možnosti na MČ Praha 4 

- problematické využití hřišť v areálu školy po výuce resp. po družině – není v 

možnostech školy být přístupný „kdykoli“, když nelze zabezpečit dohled – proto nyní 

takové využití zakázáno – pan Kunc zkusí zjistit, jak řeší na jiných školách 

 

Konec ŠR v 18,15 hod 

 
Zapsal: L. Zach 
 

 


