Zápis z 3. jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7, konaného dne 3. 2. 2014 v ZŠ
Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2

Seznam členů školské rady:
Za MČ Prahy 7: MUDr. Tomáš Kaštovský, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Filip Kuchař
Za rodiče: Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková
Za pedagogický sbor: Mgr. Kateřina Matoušková, Mgr. Michala Velingerová, Hana Dušková
Omluveni: Mgr. Michala Velingerová, MUDr. Tomáš Kaštovský
Hosté: Mgr. Jarmila Macečková
Jednání svolal a řídil: Zdeněk Gajdůšek
Program jednání:
1. Informace o průběžném plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce
2013/2014 v souladu s ročním plánem práce školy
2. Projednání výsledků zápisu do prvních tříd ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků pro
školní rok 2013/2014
3. Projednání otázek spojených s vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele/ky školy ZŠ Fr.
Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
4. Různé

Zápis s usneseními:
K prvnímu bodu programu byla pozvána jako host paní zástupkyně Mgr. Jarmila Macečková.
Informovala o zařazení naší školy mezi Fakultní ZŠ, dále o získání certifikátu „Rodiče vítáni“, který
široce podporuje dobrou komunikaci s rodiči, či o výsledcích dotazníku pro rodiče, který již od ledna
na naší škole otevřel poprvé kroužek španělštiny pro 23 žáků.
K výsledkům zápisu do prvních tříd paní zástupkyně konstatovala, že bylo na ZŠ Fr. Plamínkové
celkově přijato 72 žáků ze 120 přihlášených.
V neposlední řadě paní Mgr. Macečková znovu informovala o havarijním stavu kuchyně. Zřizovatelem
školy, panem Mgr. F. Kuchařem bylo poté přislíbeno, že kuchyň bude začleněna do rekonstrukce
spolu s odvodněním. Rovněž bylo konstatováno, že bude řešen i stav plynových rozvodů v kuchyni.
Ke třetímu bodu schůze pan předseda Gajdůšek informoval školskou radu o vypsání výběrového
řízení na pozici ředitele/ky ZŠ. Fr. Plamínkové.
Pan předseda ŠR rovněž seznámil přítomné s rezignací členky rady paní Mgr. Velingerové, která
odchází vzhledem k probíhající mateřské dovolené. Bylo doporučeno, aby volba člena ŠR z řad učitelů
proběhla na jaře, po jmenování nového ředitele/ky školy.
Na závěr schůze přijala školská rada usnesení, ve kterém jednotně doporučuje kandidaturu paní Mgr.
Macečkové na post ředitelky ZŠ Fr. Plamínkové.
Další jednání školské rady bylo navrženo na duben – květen 2014.
Zapsala: Kateřina Matoušková

Zdeněk Gajdůšek, předseda ŠR

