Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Datum konání 14. listopadu 2019
Místo: budova ZŠ
Přítomni: Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, PharmDr. Jitka Soukupová, PhDr. Václav Trojan,
Mgr. Lukáš Krump, Mgr. Eva Švancarová
Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. David Pařík, zástupce ředitele, Mgr. Tomáš Novotný,
zástupce ředitele
Program zasedání:

1. Výroční zpráva školy – 2018/2019
2. Končící funkční období ŠR – nové volby do ŠR
3. Diskuze
Bod 1.
Výroční zpráva školy
Ředitel školy představil členům ŠR Výroční zprávu za rok 2018/2019.
Mgr. Lukáš Krump upozornil na možnost porušení GDPR při uvedení konkrétních jmen žáků v rámci
informace o projektových dnech. Vedení školy ujistilo, že se o porušení nejedná.
Diskutovalo se také o inkluzi v souvislosti s větou z úvodního slova ředitele ve Výroční zprávě „…
s péčí o děti, které ohrožují zdraví a životy spolužáků a zaměstnanců …“
Mgr. Eva Švancarová – dotaz, zda škola uvažuje o zřízení přípravné třídy. Vedení školy o tom do
budoucna neuvažuje vzhledem k povinné předškolní docházce do MŠ. Organizačně by to bylo pro
provoz ZŠ velmi náročné.
Mgr. Zdeněk Rajtr – hovořil o stabilizaci pedagogického sboru, o pořádání akcí v době vyučování.
Ředitel školy připojil informaci o dobré atmosféře, která ve škole je. Vize školy je naplňována.
Hlasování ke schválení Výroční zprávy – ŠR je usnášeníschopná v plném počtu 6 členů.
Pro: 6 hlasů (Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, PharmDr. Jitka Soukupová, PhDr. Václav Trojan,
Mgr. Lukáš Krump, Mgr. Eva Švancarová)
Proti: 0 hlasů
Výroční zpráva školy za rok 2018/2019 byla schválena.
Bod 2.
Končící funkční období ŠR – nové volby do ŠR
Členové ŠR se seznámili s volebním řádem ŠR z roku 2013. Ředitel školy již projednal potřebu nového
řádu se zřizovatelem. Volby jsou naplánovány na únor 2020.

Bod č. 3
Diskuze
Na závěr zasedání poděkovala předsedkyně ŠR všem členům za úspěšnou spolupráci.
V Praze dne 14. 11. 2019
Alena Votavová, předsedkyně Školské rady

