Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Datum konání: 31. 8. 2017
Místo: budova ZŠ
Přítomni: Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., PharmDr. Jitka Soukupová,
PhDr. Václav Trojan
Omluveni: Mgr. Simona Dvořáková
Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička, zástupce ředitele školy,
Mgr. David Pařík, Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů (e-mail)

3.
4.
5.
6.

Projednání Školního řádu
Seznámení se stavem budovy školy
Slovo ředitele školy
Plán příštího zasedání

Bod 1.
Program zasedání schválen všemi přítomnými členy ŠR (5 členů).

Bod 2.
E-mailová schránka ŠR – Jitka Soukupová převzala přístupové údaje ke schránce a pravidelně ji
kontroluje

Bod 3.
Ředitel školy (Mgr. Josef Buchal) představil členům ŠR nový Školní řád základní školy včetně pravidel
hodnocení a klasifikace žáků, jež jsou součástí nového Školního řádu. Tento dokument obdrželi
všichni členové ŠR e-mailem a měli ho při zasedání k dispozici. Vzhledem k tomu, že se členka ŠR pí
Simona Dvořáková nemohla osobně zasedání účastnit, svou připomínku k úpravě ŠŘ zaslala emailem. Tato připomínka byla do nového ŠŘ zapracována. Ostatní dotazy a připomínky členů ŠR byly
ředitelem školy zodpovězeny a zapracovány.
Školní řád byl hlasováním všech přítomných členů ŠR v počtu 5 schválen.

Bod 4.
Ředitel školy seznámil členy ŠR se stavem budovy školy. Během letních prázdnin byla stavba a
rekonstrukce dokončena a zbývají ještě drobné úpravy. Kolaudace stavební části proběhla
dne 31. 8. 2017 kladně. Kontrola Hygienické stanice Hl. m. Prahy objevila několik závad, které bude
třeba ještě opravit a kontrola bude znovu provedena 4. 9. 2017.
Ředitel informoval členy ŠR o organizaci prvního školního dne, který bude této situaci přizpůsoben.

Bod 5.
Ředitel školy informoval členy ŠR o stavu pedagogického sboru, který je pro nový školní rok
kompletní. Během školního roku proběhne též redakce nového Školního vzdělávacího programu.
6. 10. 2017 se uskuteční oslava 116. výročí vysvěcení školy. Členové ŠR byli panem ředitelem pozváni.

Bod 6.
Příští zasedání ŠR je naplánováno na 23. 10. 2017 a pozváno bude opět vedení školy. Dalším
pozvaným hostem bude Patricie Martínková ze Spolku Parkán.
V Praze 8 – Ďáblicích dne 31. 8. 2017

Alena Votavová
Předsedkyně Školské rady

