
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY 2  2  .   červ  na 20  20  

Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 15,30 hod
Pozvánky rozeslány: 8. června 2020
Přítomni: J. Daniel, I. Hejdová, L. Michková, M. Matějková, I. Vlková, L. Zach
Nepřítomni:  -
Hosté: M. Benešová, ředitelka školy

- v úvodu zasedání ŠR přivítal předseda ŠR všechny přítomné, představil program, ke kterému 
nebyly vzneseny připomínky:

1. Informace ředitelky školy k výstavbě nové sportovní haly a k dalším investicím a grantům
-Tělocvična: posun předání z důvodu nedostatku zaměstnanců – na termín se dotázat emailem u 

radního Váchy
-zamykací skříňky pro každého žáka školy na školní potřeby – učitelská rada zamítla instalaci
-šatní skříňky na věci po dobu cvičení naopak dále požadovány – v tuto chvíli ovšem 

vyškrtnuty a o instalaci dále jedná řed. ZŠ s MČ Praha 4
-jiné investice a granty:

-grant na kustoda na období září – prosinec 2020 – hlídání všech sportovišť a tělocvičny
-žádost o grant na BUS na plavání
-pokračující grant „Šablony 2“, naváže „Šablony 3“
-pokračuje grant na prevenci
-účast na projektu „Trenéři do škol“ (pilotně na P6, nyní P4) – cena 500 Kč/žáka – detaily do 

časopisu „Tučňák“ předá řed. školy přímo l. Michkové
-ZŠ zakládá sportovní klub Želvička – info na www školy
-jazyková škola Akcent – rozvoj spolupráce i pro 2.stupeň ZŠ s možností skládání jazykových 

zkoušek – Akcent má na tuto spolupráci vlastní grant

2. Informace k nájezdu na magistrálu z ul. Vyskočilova ve směru od ul. Budějovická
-ŠR nemá žádný materiál k této věci – předseda položí dotaz TSK – odpověď předá ŠR
-ZŠ vytipovala výsadbu náhradní zeleně
-pravděpodobně nezasáhne stávající hřiště

3. Informace ředitelky školy k hodnocení školního roku 2019/20
- informace k zhodnocení ŠR (statistika) bude známa až v průběhu prázdnin s ohledem na posun 
vyhodnocení všech přijímacích řízení na SŠ, bude dále doplněna
-další informace pod bodem 5 zápisu
-doplněno: na střední školy a gymnázia přijato z 5./7./9. ročníků celkem 14/2/46 žáků (100 % u 9. 
ročníků)

4. Informace ředitelky školy k příštímu školnímu roku 2020/21



-nově otevřeny 2 třídy do prvního ročníku s počtem žáků 45
-po odchodu žáků především na víceletá gymnázia radikální snížení žáků v nových 6. třídách – z 

rozhodnutí zřizovatele nemožnost doplnění těchto volných míst mimopražskými žáky

5. Hodnocení průběhu fungování ZŠ Bítovská po dobu přerušení výuky v souvislosti s COVID-19
-ředitelka popsala vývoj distanční výuky od původního přetížení platformy „Bakaláři“, ke kterému 

došlo na serverech vývojáře platformy, s postupným přecházením do online výuky na 
2.stupni a následně 1. stupni
- do online výuky zapojovali učitelé postupně dle svých možností a schopností
- návratu do ZŠ se týkalo 39 žáků 9.ročníků, cca 200 žáků 1.stupně a konečně cca 150 
žáků 2. stupně – paralelně běžela online výuka
-známky na vysvědčení v době konání tohoto jednání již zveřejněny v „Bakalářích“
-škola předávala v případě potřeby rodičům tištěné materiály z distanční výuky
-škola obdržela nabídku od jednoho z rodičů poskytnout vybavení pro připojení na 
internet rodičům, které ho nemají (možno vč. PC)
-část žáků (rodičů) po uzavření prezenční výuky byla nekontaktní
-ZŠ částečně postrádala technické vybavení pro učitele na online výuku

-předseda ŠR informoval, že spolek rodičů obdržel na dotaz reakce rodičů k distanční výuce, kteří 
poukazovali na nejednotný způsob komunikace s vyučujícími (Bakaláři, email, jiné 
aplikace) a prodlevu při nasazení aplikací (od Google)
-jako rodič je toho názoru, že množství komplikací způsobila dobrovolnost plnění pokynů
z MŠMT a nedostatečná podpora MŠMT škole

-ŠR poděkovala jak vedení školy tak všem vyučujícím za snahu a schopnosti řešit aktivně distanční 
způsob výuky, se kterou doposud nebyla žádná zkušenosti

 
6. Informace předsedy školské rady o působ  e  ní spolku rodičů Želva Melichar  
- předseda ŠR předložil všem výroční zprávu spolku za školní rok 2019/20, informoval stručně o 

aktivitách, jako prioritu do dalšího školního roku vidí další spolupráci s učiteli na zvýšení 
povědomí o spolku mezi rodiči (navýšení členů spolku) a spolupráce se vedením školy na
aktivitách a investicích

-předseda ŠR tlumočil poděkování spolku úřadu MČ Praha 4 za důvěru při udělení 3 grantů

7  . Jiné  
-příští setkání ŠR je plánováno na konec srpna 2020 - před zahájením školního roku 2020/21.

Konec ŠR v 17:00 hod

Zapsal: L. Zach


