
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy  
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
 
Datum konání 26. srpna 2020 

Místo: budova ZŠ 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, Mgr. Lukáš Krump, Mgr. Eva Švancarová, Mgr. Iva 
Herbstová 

Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. David Pařík, zástupce ředitele, Mgr. Tomáš Novotný, 
zástupce ředitele, PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička 

Program zasedání: 

1. Představení Školního vzdělávacího programu, dotazy, připomínky 
2. Informace ředitele školy o aktuálním dění v ZŠ  
3. Diskuze 
 
Bod 1. 

Školní vzdělávací program – představení, otázky, diskuze 

Koordinátorem ŠVP ZV byl jmenován PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička a na tvorbě se podílel celý 

pedagogický sbor, což přispělo k semknutí a vzájemné spolupráci celého kolektivu. 

Jan Hoštička představil, jaké byly podmínky pro tvorbu a jak práce konkrétně probíhala. 

V letošním školním roce se bude ověřovat, zda je ŠVP ZV napsán s reálnými výstupy a případně se pro 

příští šk. rok upraví.  Tematické plány budou tak vycházet právě z nového ŠVP ZV. 

Školská rada velmi oceňuje dlouhodobé nasazení učitelského sboru k této tvorbě a pozitivní přístup 

k jeho následné realizaci. 

 

Bod 2.  

Informace ředitele školy o aktuálním dění v ZŠ  

Pan ředitel popsal stávající situaci v budově školy. Díky průtrži mračen byly zaplaveny 1. třídy a 

zničena dřevěná podlaha. Probíhá oprava a řemeslníci by měli dílo předávat 30. 8. 2020.  Ze strany 

obce probíhá velmi aktivní spolupráce a vstřícnost. 

Probíhá také rekonstrukce kuchyně, předání díla by mělo proběhnout do pátku 28. 8. 2020. 

Další rekonstrukce, která bude zahájena až 27. 8. 2020 se týká učebny fyziky a chemie. Rekonstrukce 

potrvá cca do 30. 10. 2020. 

Realizuje se také rozšíření kanceláře pro zástupce školy. Pro paní ekonomku se buduje nová kancelář 

ve 3. patře – probíhat bude ještě začátkem září. 

Zahájení šk. roku by se mělo uskutečnit tradičně před budovou školy.  

Třídní schůzky jsou naplánovány na 3. 9. 2020 v nezměněné podobě. TSBK pro 2. stupeň se také bude 

realizovat. 

5. 9. 2020 se škola zúčastní akce Open House. 

6. 10. 2020 119. výročí školy 

Další tradiční akce budou s ohledem na aktuální zdravotní situaci. 

Mgr. David Pařík představil i situaci IT v ZŠ – dosluhují PC stroje darované kdysi bankovním domem. 

Škola by ráda IT vybavení zmodernizovala.  

 

 

 

 



Bod 3.  

Diskuze 

Mgr. Zdeněk Rajtr ještě pohovořil o náročnosti distanční výuky.  

 

Další setkání Školské rady je naplánováno na 9. 11. 2020. 

 
 
V Praze dne 26. srpna 2020 
 

Alena Votavová, předsedkyně Školské rady 


