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

dne 16. února 2021 

 

Přítomni:     Dana Jónová 

Monika Becisová 

Blanka Janovská 

Petr Praus 

Lucie Heřmanská 

Milada Jiřičková 

 

Přizváni:       Petr Neuvirt (ředitel školy) 

 

Poznámka:   proběhlo online (videokonference) 

 

Program:  

        

1. Informace o plnění úkolů z minulého jednání ŠR. 

2. Informace o hospodaření ŠR. 

3. Různé. 

 

Ke všem bodům programu: 

 

- ZŠ Klasova se zapojila do 2 grantů a 4 rozvojových programů. Výzva 48 se týká 

rekonstrukce kuchyňky, výzva 37 pak rekonstrukce učebny přírodních věd a úpravy 

atria školy. Dále je dokončena rekonstrukce světel, došlo na obměnu a dovybavení 

techniky na podporu distanční výuky a dovybavení několika tříd. 

 

- Hospodaření ŠR – stav téměř nezměněn, jediný výdaj byl 398 Kč na výtvarnou soutěž.  

 

 

- Výuka v distančním období: 

- 9. třídy – v plánu je příprava na přijímací zkoušky (ale jinou formou než doposud, 

tradiční škola v přírodě nebude z důvodu současné hygienické situace). 

- 5. třídy – na osmiletá gymnázia se hlásí ze dvou tříd cca 14 žáků 

- 7. třídy – na šestileté gymnázium se z jedné třídy hlásí 2 žáci 

- 3. – 8. třídy – výuka probíhá formou kombinace online konferencí a samostudia, žáci 

jsou průběžně hodnoceni 

- 1. a 2. třídy – zde prezenční výuka s dodržováním všech hygienických opatření 

- tradiční Školičky pro budoucí prvňáčky probíhají formou online, rovněž jsou 

pozitivně hodnoceny a je o ně velký zájem 

- v plánu je Den otevřených dveří dne 3. března 2021 – proběhne rovněž online (video 

o chodu školy a konference s vedením školy) 

- v plánu zápis do prvních tříd (opět online jako loni) 

- změna ŠŘ – doplnění dřívějšího odchodu z hodiny (při opakovaném nereagování a 

nepracování v online výuce) může být uděleno kázeňské opatření 

 

 

- Diskuse:  

- hodnocení z výchov, zadávání úkolů na tyto předměty 

- chybějící sociální kontakt a z toho plynoucí negativní dopad na žák 

 

Zapsala: Milada Jiřičková, členka školské rady             

 

 


