
 

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Klausova 2450, Praha 13, 

dne 27. června 2018 

 

 

Přítomni:     Členové:  D.Jónová, A.Mareček, D.Nádvorník, L.Petříček, J.Procházková,  

                                      Z. Hájovský, 

Omluveni:    0 

Přizváni:      ředitel školy P. Neuvirt 

  

 

 

Program:  

        

   1. Informace o plnění úkolů od minulé ŠR 

   2. Informace o prospěchu a chování žáků ve školním roce 2017/18 

   3. Informace o akcích a další činnosti školy 

   4. Různé 

 

 

Ke všem bodům programu: 

 

Diskuse: ředitel školy, všichni členové ŠR 

 

 

   Rada vzala na vědomí výsledek volby zástupce pedagogů v souvislosti s odchodem členky 

ŠR Jiřiny Procházkové, které děkuje za její dosavadní práci. Do ŠR byla zvolena Lucie 

Heřmanská, která bude zodpovídat za hospodaření ŠR. 

   Rada byla seznámena s jednáním pedagogické rady a plněním úkolů, dále pak s akcemi 

školy, které se uskutečnily. Úkoly byly průběžně plněny, mimo jiné byly oceněny akce typu 

cyklojízdy, rozloučení se žáky deváté třídy, volejbalu mezi žáky a učiteli, apod. 

   Zásadní problémy a stížnosti na práci ZŠ v uplynulém roce nebyly. 

   Rada byla seznámena s adaptačními kurzy, které budou povinné pro šesté třídy, s výsledky 

odchodu žáků na víceletá gymnázia, s přípravou výroční zprávy, dalším dovybavením školy, 

multimediální učebnou s interaktivní tabulí, apod. V pátých až devátých třídách bude 

rozšířena výuka v počítačové gramotnosti. Připravuje se školní parlament, vydávání školního 

časopisu a funkční knihovna školy. 

   Rada byla informována o řetězovém čtení organizovaném MČ Praha 13, byla diskutována 

otázka v souvislosti s plněním úkolů v rámci GDPR, další rozšiřování programu Bakalář na 

škole - elektronické třídní knihy a žákovské knížky, atd. 

 V současné době je na účtu ŠR 16 560 Kč. Úkoly spojené s hospodařením ŠR se nemění. 

   Ředitel školy odpověděl na dotazy členů ŠR v souvislosti s chováním některých žáků ve 

škole a mimo školu, o nutnosti opravy schodů u hlavního vchodu ZŠ a prázdninových 

aktivitách v rámci školy. 

 

     Školská rada vzala na vědomí informace přednesené na jejím jednání. 

 

 

 

                                                                               Zapsal: Zdeněk Hájovský, člen ŠR                                                                                             
                                                      


