
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY 26. srpna 2019 

 

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

Pozvánky rozeslány: 14. srpna 2019 

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

Nepřítomni:  J. Daniel  účasten hlasování per rollam, viz zápis níže 

Hosté: M. Benešová, ředitelka školy 

 

 

PROGRAM ŠR: 

- v úvodu zasedání ŠR přivítal předseda ŠR všechny přítomné, předal slovo ředitelce ZŠ 

 

1. informace ředitelky školy k probíhajícím stavebním pracím v areálu školy v souvislosti s 

výstavbou nové sportovní haly 

-  ředitelka ZŠ informovala  o komplikacích se sítěmi (neexistující plány) a při jejich vytýčení a 

obzvláště s teplovodem u posledního pavilonu E, dochází tudíž ke zpoždění, neboť stavební firma 

nemá připravené potřebné části teplovodu nutných k přeložení, čeká se na jejich výrobu 

 -oplocení stavby mobilními ploty 

 -opatření ohledně TV – zahájení posunuto o týden 

 -přijata bezpečnostní opatření – posílený dozor družiny/vyučujících 

 

2. projednání výroční správy za školní rok 2018-19, nového školního a klasifikačního řádu pro školní 

rok 2019-20 

- ředitelka ZŠ po dopoledním školskou radou projednaných dokumentů a následném rozeslání 

všem členům ŠR informovala, že: 

- u výroční zprávy za š.r. 2018-19 ještě čeká, zda bude nutné její přepracování do nové podoby dle 

vzoru Magistrátu (doposud zasílala dle šablony MČ Praha 4 přímo MěÚ) kam bude 

připravenou výroční zprávu též zasílat – v tomto smyslu podá informaci a případně rozešle 

nově upravenou výroční zprávu, ke které se všichni členové ŠR vyjádří nejpozději ke dni 16/9, 

aby následně bezodkladně došlo per rollam ke schvalovacímu procesu; 

   - ŠR per rollam schválila po připomínkovém řízení dne 17.9.2019 výroční zprávu za 

   školní rok 2018-19 a to takto: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

- u školního a klasifikačního řádu došlo ke změnám především v oblastech týkajících se elektrických 

žákovských knížek a průkazů žáka (namísto předchozích žákovských knížek). Dále byla 

změněna otevírací doba školy, používání mobilních telefonů a podobných zařízení (není plný 

zákaz pouze omezení a to i v jídelně), úprava definic týkajících se zacházení žáků se školním 

majetkem – zde dojde k zaslání připomínek členy ŠR do 29/8 aby  následně bezodkladně 

došlo per rollam ke schvalovacímu procesu. 

   - ŠR per rollam schválila po připomínkovém řízení dne 30.8.2019 nový školní a  

  klasifikační řád a to takto:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

 

3. jiné 

Informace od ředitelky ZŠ: 



- nově čipy pro cizí strávníky pro přístup do jídelny – další zvýšení bezpečnosti (evidence vstupů); 

- částečné vymalování interiérů školy (pavilóny B, E a část A) – oproti předchozímu předpokladu 

zcela z vlastních zdrojů, tedy bez spoluúčasti zřizovatele! 

-hodnocení skrze systém Bakaláři umožňuje zadávat váhu známek pro každý předmět zvlášť – 

hodnotící škálu sestaví metodická sdružení (pro první stupeň) resp. předmětové komise (pro 2. 

stupeň); 

- škola usiluje o vybudování beachvolejbalového kurtu; 

- kolují zvěsti ohledně přesunu montessori škola v rámci Prahy 4 do prostor vedle ZŠ Bítovská – z 

diskuze ŠR vyplynul spíše negativní vliv tohoto sousedství na ZŠ Bítovská; 

- granty: pro následující rok schválený projekt „multikultura (začlenění cizinců“ a Šablony II 

(personální podpora); 

- Španělština již nebude od 4. ročníku nepovinným předmětem, ale zájmovým kroužkem s možností 

uznání pokročilé úrovně v 7. ročníku ZŠ  - úhrada pro školní rok cca 500 Kč. 

 

Informace od L. Zacha: 

-obnovení sdružení Želva Melichar 

- na konci června 2019 došlo k znovuobnovení sdružení Želva Melichar při ZŠ Bítovská, schválené 

nové stanovy, nové tříčlenné vedení a vše po domluvě s ředitelkou ZŠ připraveno na představení 

spolku rodičům v rámci internetových stránek školy, při prvních třídních schůzkách, v rámci aplikace 

Bakaláři a také krátkým textem předaným třídními učiteli žákům 

 

Konec ŠR v 18,15 hod 

 
Zapsal: L. Zach 
 

 


