Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7
konané dne 19.10.2011
Přítomni:
Za rodiče:

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

Za MěČ Praha 7:
Omluven:

MUDr. T. Kaštovský

Neomluveni:

MUDr. P. Douda, PhDr. E. Mišíková

Za pedagogický sbor: Mgr. J. Kapustová, Mgr. M. Nevyhoštěná,
Mgr. R. Čeleda
Mgr. J. Koudela – ředitel školy

Host:

Program: 1) Zahájení
2) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011
3) Informace týkající se školního roku 2011/2012
4) Diskuze
5) Závěr

1. Zahájení
Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila její předsedkyně Mgr. Věra
Bedrnová.
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou
jazyků za školní rok 2010/2011
Předsedkyně školské rady předložila ke schválení Výroční zprávu školy za rok
2010/2011, se kterou byli všichni členové předem seznámeni. Začátku zasedání se
zúčastnilo 5 členů, školská rada byla tedy v době hlasování o schválení

usnášeníschopná. Pro schválení hlasovalo všech 5 přítomných členů. Nikdo
z přítomných neměl k uvedenému dokumentu žádné zásadní dotazy ani připomínky.
Následně se na zasedání dostavil Mgr. K. Kortánek, který upozornil na chybu v textu
Výroční zprávy. Oprava byla provedena na místě. Po opravě hlasovalo pro přijetí
Výroční zpráyy všech 6 členů školské rady.
3. Informace týkající se školního roku 2011/2012
Pan ředitel informoval přítomné o níže uvedených změnách ve škole v novém školním
roce:


odchod do důchodu paní zástupkyně a nástup nového zástupce ředitele



další personální změny ve škole (odchody učitelek na mateřskou dovolenou,
odchody z důvodu změny bydliště, působiště apod.)



nástup devíti nových, kvalifikovaných pedagogů (z toho dva muži), dvou
vychovatelek školní družiny a jednoho vedoucího školního klubu



v letošním roce je o jednu třídu více, tím došlo k nárůstu počtu žáků oproti
loňskému roku o 24 žáků



výuka výtvarné výchovy v 9.ročníku metodou CLILL (tj. v anglickém jazyce s
rodilou mluvčí)



zavedení elektronické žákovské knížky



plánovaná stavba nové tělocvičny cca v r.2013



ve škole proběhly rekonstrukce: 1 třída, 1 jazyková učebna, 2 družiny



intenzivnější spolupráce s PPP Praha 7



škola začala vydávat školní časopis Plameňák



zavedení školního klubu pro žáky 5.-8. tříd



škola sponzorsky vydala kalendář pro všechny žáky a učitele

4. Diskuze
V rámci diskuse byly projednány následující otázky a problémy:


potíže při dobíjení karty do automatů firmy Happy Snack a nedostatečné
doplňování vyprodaných produktů



přístup učitelů k žákům s dyslexií, především v hodinách českého a anglického
jazyka, v kontextu s rozdílným hodnocením dětí s uvedeným znevýhodněním a

ostatních spolužáků /bylo zmíněno, že učitelé byli proškoleni při řešení uvedeného
problému tak, aby bylo zachováno „přátelské“ klima ve třídách/.


byla zmíněna stížnost na natáčení dětí na kameru jednou z učitelek v průběhu
vyučovací hodiny /pan ředitel přislíbil uvedenou záležitost prošetřit/

5. Závěr
Zasedání školské rady ukončila její předsedkyně s tím, že by se další zasedání mělo
uskutečnit v II. pololetí školního roku 2011/2012, v případě potřeby dříve.

Zapsala:
Mgr. V. Bedrnová

V Praze dne 19.10.2011

