Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7
konané dne 20.9.2010
Přítomni:
Za rodiče:

paní D. Podhráská, Mgr. V. Bedrnová,
Mgr. Kortánek

Za MěČ Praha 7:

MUDr. Kaštovský

Neomluveni:

MUDr. P. Douda, PhDr. E. Mišíková

Za pedagogický sbor:

Mgr. J. Kapustová, Mgr. M. Nevyhoštěná,
PhDr. V. Volková

Program:
1) Hlavním bodem zasedání školské rady bylo schválení Výroční zprávy o
činnosti ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků za školní rok
2009/2010, se kterou byli všichni členové předem seznámeni. Pro schválení
hlasovalo všech 7 přítomných členů.
2) PhDr. Volková seznámila přítomné s pokynem ředitele školy k přivádění
dětí do školy a k jejich vyzvedávání. Z důvodu zamezení pohybu cizích osob
v prostorách školy obecně platí, že rodiče mohou ráno doprovodit děti až do
vestibulu, přes turniket již mají děti vstupovat samy. Aby nedocházelo k rušení
výuky v ostatních třídách, mohou rodiče při vyzvedávání dětí v době od 11.40
hod. do 13.30 hod. zazvonit na družinu a počkat na své dítě ve vestibulu. Každá
družina má nyní zřízen samostatný zvonek, pro rodiče je ve vestibulu nově
nainstalována lavička na sezení. Od 13.30 hod. dále mohou rodiče vyzvednout
své dítě v družině osobně. Detailní informace ohledně přivádění dětí a jejich
vyzvedávání sdělí rodičům učitelé na třídních schůzkách.
3) PhDr. Volková dále informovala přítomné ohledně kurzu angličtiny Lions
English Theatre, který bude v letošním školním roce zaměřen na indoorové
aktivity a nese název SURVIVAL. Kurz bude probíhat každý čtvrtek po dobu
dvou měsíců, první hodina se uskuteční dne 14.10.2010. Na závěrečné hodině
dne 16.12.2010 předvedou děti rodičům, co se v průběhu kurzu naučily.

4) V rámci diskuse byla zmíněna informace o 6ti denním zájezdu do Anglie, na
který dne 7.11.2010 pojede 55 žáků ZŠ Fr. Plamínkové a o škole v přírodě, která
se v tomto školním roce uskuteční v termínu 21.- 30.5.2011.
5) PhDr. Volková poděkovala jménem školské rady zástupci MěČ Praha 7
MUDr. Kaštovskému za dokončenou realizaci rekonstrukce sociálních zařízení
v budově školy. V souvislosti s tím byla zmíněna i stále probíhající rekonstrukce
tělocvičny. MUDr. Kaštovský přislíbil dohled nad jejím dokončením do konce
září 2010.
6) Paní Podhráská navrhla spolupráci s jazykovou školou Bristish Council, která
nabízí možnost testů z angličtiny pro žáky 9. tříd. K návrhu nezaujala školská
rada jednoznačné stanovisko, prozatím se mohou žáci zaregistrovat ke zkoušce
individuálně.

Zapsala:
Mgr. V. Bedrnová

V Praze dne 20.9.2010

