Zápis z jednání školské rady (ŠR) při ZŠ Fr. Plamínkové (ZŠFP) s RVJ v Praze 7 konaného dne 12. 12.
2018 v ZŠ Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2

Seznam přítomných členů školské rady:
Za MČ Prahy 7:
Za rodiče:
Za pedagogický sbor:

Hana Šišková, Pavel Tauer
Jana Skalková, Jiří Cairola, Alexander Michailidis
Magdaléna Kafková, Kateřina Matoušková, Miloslava Nevyhoštěná

Hosté:

Jarmila Macečková, ředitelka školy

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Volba nové předsedkyně/předsedy (ŠR)
Návrh na hlasování per rollam
Jednací řád ŠR při ZŠFP
Informace zástupkyně MČ P7 o strategii a investicích ve školství v nadcházejícím volebním
obdob
5. Diskuze nad potřebami ZŠFP
Zápis s usneseními:
1. Hlasováním byla předsedkyní ŠR zvolena paní Jana Skalková (PRO: 7, ZDRŽEL/A SE: 1)
2. Odsouhlasena možnosti hlasování per rollam (PRO: 8)
3. Nová ŠR bere na vědomí odsouhlasení Výroční zprávy ZŠFP za rok 2017/18 a Plánu práce
v roce 2018/19 (PRO: 8)
4. Členka ŠR a zároveň radní MČ P7 pro oblast školství paní Hana Šišková informovala o
plánovaných krocích MČ P7 v oblasti školství:
a. Připravuje se projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (OP VVV) (žádost o
finanční podporu projektu bude podána do konce 12/2018), MAP II bude V PZE 7
nástrojem pro realizaci Koncepce rozvoje školství a vzdělávání v Praze 7, která se
rozpracovává, její nástin bude připraven pravděpodobně na konci března 2019
(hotová bude do 06/2019), její součástí bude mj. i sdílení dobré praxe mezi školami
V P7 a také mezi ŠR v P7
b. MČ P7 sbírá informace o investičních požadavcích jednotlivých škol na P7, do konce
března 2019 proběhne prioritizace investičních záměrů
c. Nový vzor Jednacího řádu ŠR při ZŠFP bude paní Šiškovou zaslán členům ŠR a
ředitelce ZŠFP v lednu 2019
5. Diskuzní část:
a. ředitelka ZŠFP paní Macečková informovala ŠR o nejpotřebnějších investicích:
střecha ZŠ, půda, střecha a okna jídelny, brána do školního dvora, povrh školního
hřiště.
b. Podle informací paní ředitelky je technické vybavení školy pro výuku na dobré úrovni,
v řešení je možný nákup nových interaktivních tabulí.
c. Škola by přivítala větší účast a případně i participaci rodičů v rámci mimoškolních
aktivit a akcí.

d. V této souvislosti byla navržena účast zástupkyně SRPŠ na příštím jednání ŠR, kde by
se mohlo řešit i případné vhodné využití finančních prostředků SRPŠ pro potřeby žáků
a školy.
e. Ředitelka ZŠFP souhlasila s návrhem, že pan Michailidis prozkoumá možnosti
vylepšení funkcí a přehlednosti webu školy
f. Ředitelka ZŠFP nabídla možnost prohlídky školy před příštím jednáním ŠR

Další řádné jednání školské rady proběhne v březnu-dubnu.

Zapsal: Alexander Michailidis

