Zápis z jednání školské rady (ŠR) při ZŠ Fr. Plamínkové (ZŠFP) s RJV v Praze 7
Datum konání ŠR: 6.5.2019 v ZŠ Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2
Seznam přítomných členů školské rady:
Za MČ Prahy 7:

Hanka Šišková

Za rodiče:

Jana Skalková; Jiří Cairola

Za pedagogický sbor:

Magdaléna Kafková; Kateřina Matoušková

Omluveni členové ŠR: Miloslava Nevyhoštěná; Alexander Michailidis; Pavel Tauer
Hosté:

Jarmila Macečková; ředitelka školy
Marcela Kašparová; SRPŠ

Program jednání:
1. Jednací řád (JŘ) ŠR při ZŠFP
2. Koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci MČ Prahy 7 – představeno paní Hanou
Šiškovou
3. Podpora žákovských parlamentů
4. Aktuální informace a témata, urgentní pro školu
5. Investice

Zápis a usnesení:
1. a. Změna terminologie jednacího řádu na "Školská rada", 6 let měníme na 3 roky
(Jednací řád byl hlasováním přijat PRO: 5), jednací řád je přílohou tohoto zápisu
b. Informační povinnost o jednání ŠR: zápis bude uveden na webových stránkách, v rámci tříd
přeposílají info paní učitelky, popř. třídní zástupci (rodiče)
2. Koncepce vzdělávání je v procesu, daří se propojování a nabídka dalšího vzdělávání:
a. Informační centrum o vzdělávání, spolupráce s EDUINEM.
b. Centra kolegiálního vzdělávání, spolupráce s ELIXÍREM DO ŠKOL (zaměřeno na výuku učitelů).
Kvalitní a smysluplné vzdělávání, podpora sdílené výuky mezi pedagogy navzájem.
c. Spolek UČITEL NAŽIVO, projekt ředitel naživo - MČ podpoří ředitele, kteří do tohoto projektu
vstoupí cca 1/2 celkové částky.

3. Podpora žákovských parlamentů (ŽP) - vznik, podpora pedagogů, kteří ŽP vedou jako průvodci.
4. Aktuální informace a témata, urgentní pro školu – představila paní ředitelka Jarmila Macečková
Macečková by moc ráda informovala ŠR o velmi úspěšném vykonání přijímacích zkoušek devátého
ročníku. Obě třídy byly velice úspěšné. Po prvním kole byli přijati všichni kromě jednoho chlapce.
Tohle já pokládám za nejdůležitější, protože vzdělávání je na prvním místě.
Dalších 15 žáků bylo úspěšných z 5. ročníku a 4 žáci ze 7. ročníku.
Na schůzi ŠR se na tuto informaci nikdo nezeptal, tak si dovoluji jen doplnit zápis o tuto informaci.

5. Plánované investice do nové střechy a oken ve školní jídelně.
23.5.2019 kontrola stavu ZŠFP.

Diskuzní část:
a. Paní ředitelka ZŠFP paní Macečková informovala ŠR o nejpotřebnějších investicích:
výměna elektroinstalace (vše je v hliníku), nezrealizovaný projekt na půdní vestavbu, aby se zvedla
kapacita školy, povrch školního hřiště.
b. Jana Skalková zmínila již domluvené inspirační setkání s Tomášem Hrudou dne 17.9.2019.
c. SRPŠ - do další ŠR připravit harmonogram akcí
- zafinancuje občerstvení na inspirační setkání
- podpora sociálně slabších dětí
- aktivní zapojení nových rodičů
d. 13.-16.5.2019 ve škole bude probíhat inspekce.
e. Alexander Michailidis se v průběhu června a prázdnin propojí s panem učitelem Hůlou ohledně
vylepšení školního webu, cílem je zlepšení informovanosti rodičů školy o chystaných aktivitách,
s možností propojení informací různými kanály (využití moderních technologií).
Je potřeba oslovit rodiče formou účelné komunikace informovat a přizvat k zapojení do akcí.
f. Prosba, aby se ředitelská volna plánovala s větším předstihem.

Další řádné jednání ŠR proběhne 10.9.2019, před třídními schůzkami.
Následně budou na třídních schůzkách – prostřednictvím třídních učitelů – informováni rodiče o
aktivitách, které se ve školních roce 2019/2020 chystají, s přizváním rodičů ke spolupráci.
Zapsala: Marcela Kašparová, zápis doplněn všemi vedením školy a MČ dne 4.6.2019, distribuován na
členy Školské rady dne 4.6.2019

