
 
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Klausova 2450, Praha 13, 
dne 10. října 2017 
 
 
Přítomni:     pp. D.Jónová, A.Mareček, D.Nádvorník, L.Petříček, J.Procházková,  
                           Z. Hájovský, 
Omluveni:    0 
Přizváni:      ředitel školy P. Neuvirt 
  
 
Program:  
  
   1. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Klausova za školní rok 2016/2017 /dále jenVZ/ 
   2. Různé 
 
Ke všem bodům programu: 
 
Diskuse: ředitel školy, všichni přítomní členové ŠR 
 
  
   Ředitel školy v úvodním slovu k VZ představil vizi pro další činnost školy, 
seznámil ŠR s průběhem převzetí školy k 1. srpnu 2017 a zaměřil se na úkoly v souvislosti 
s programem Šablon, Výzvy 20 a Výzvy 21, přiblížil v této souvislosti finanční otázky a 
otázky realizačního i organizačního charakteru. 
    Rada byla v návaznosti na VZ seznámena se Školním řádem ZŠ Klausova, který je 
k dispozici na stránkách školy. 
 
   Ve společné diskusi zejména zaznělo: 
 
- zabezpečení školy - dětí a pracovníků, dodržování pokynu ředitele o návštěvách školy, 
   realizace videotelefonů, atd., zabezpečení vstupů do školy, uzavírání školy 
- možnosti zavedení elektronických ŽK, TK, další prohlubování počítačové gramotnosti 
  zaměstnanců školy, 
- areál školy a jeho volnočasové využití, 
- výzdoba školy, péče tříd o výzdobu ve škole, 
- kladné hodnocení a poděkování ŠR za zakoupení aparatury na ozvučení akcí školy, 
  na které se finančně 50% podílela také ŠR, 
- vybavení družinových tříd, 
- práce a další jednání ŠR 
 
 
 
Usnesení: Školská rada schvaluje předloženou Výroční zprávu ZŠ Klausova … 
                  Školská rada schvaluje Školní řád ZŠ Klausova… 
 
 
 
 



                                                                             Zapsal:  Zdeněk Hájovský, člen ŠR 
  


