
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Klausova 2450, Praha 13, dne 24. června 2021  

Přítomni:  Dana Jónová  

Monika Becisová  

Blanka Janovská  

Lucie Heřmanská  

Milada Jiřičková  

Přizváni:  Petr Neuvirt (ředitel školy)  

Omluven: Petr Praus 

Program:  1) Vyhodnocení uplynulého školního roku. 

  2) Plány pro příští školní rok. 

  3) Různé. 

Ke všem bodům programu:  

Distanční výuka na ZŠ Klausova byla hodnocena velice kladně. Níže v bodech: 

1) odpovědi cca od 270 respondentů (rodiče a žáci 2. stupně) 

2) 84,5 % respondentů by preferovala prezenční výuku 

3) hodnocení 2,7 z deseti (1 nejlépe, 10 nejhůře) 

4) preference více hodin online (hlavně cizí jazyky) na úkor samostudia 

5) pochvala za rozdělení tříd do menších skupin 

6) pochvala za online třídní schůzky 

7) skoro 100% spokojenost s předáváním informací 

8) velká spokojenost s družinou, v jídelně by strávníci uvítali větší porce a vlídnost personálu 

Probíhá modernizace školy na několika úrovních. V příštím roce bude už v provozu kompletní e-

žákovská knížka (nižší ročníky stále papírová podoba) společně s upravenou papírovou žákovskou 

knížkou pro zvláštní situace. Zachovají se Google účty dětí, s rodiči bude nadále probíhat oficiální 

komunikace skrz Komens v Bakalářích. Zároveň bude škola zavádět jednotnou elektronickou spis. 

službu.  

V jídelně jsou 2 nové kotle, v létě zde proběhne rekonstrukce podlahy. V létě se rovněž budou 

opravovat schodiště v okolí školy. Vzhledem k nárůstu počtu žáků došlo k investicím na vybavení tříd 

(malby, podlahy, lavice, skříňky apod.). Také proběhla sbírka na zakoupení prolézačky pro menší děti. 

Za součinnosti rodičů byla zakoupena do školy 3D tiskárna. Škola rovněž doplnila moderní vybavení 

pro výuku (3D panely, vizualizéry, 3D pera apod.) a doplněno bylo i mnoho titulů do školní knihovny. 

V prostorách zadního atria vzniká venkovní učebna přírodních věd, dokončena byla i rekonstrukce 

knihovny a multimediálního koutku. Škola bude i v příštím roce pokračovat v projektu Open 51, do 

projektu Polytechnická hnízda se již nezapojí, ale ve škole se dokončí prostory pro polytechnickou 

výchovu, kde budou moci žáci se svými učiteli tvořit a trénovat své dovednosti. Nadále budou 

pokračovat i ostatní zaběhnuté projekty např. Trenéři do škol, Bezpečně do školy, Ovoce a mléko do 

škol apod. Nadále bude probíhat i projekt OPS Nová škola, který byl pro mnoho žáků prospěšný 

zejména při distanční výuce. 



V tomto roce bylo úspěšně přijato na osmiletá gymnázia celkem 6 žáků ze dvou tříd. Všichni žáci 9. 

třídy byli rovněž přijati k dalšímu studiu. 

K zápisu do první třídy se dostavilo více jak 120 zájemců, konečný stav přijatých se bude pohybovat 

kolem osmdesáti.  

Velký zájem byl o letní kempy, které bude škola pořádat v závěru letních prázdnin. Vzniklo 9 skupin 

průměrně po osmnácti dětech. Speciální program je připraven pro děti s odlišným mateřským 

jazykem a pro budoucí prvňáčky. 

Diskuse: Škola hledá možnosti, jak získat peníze do fondu Školské rady, neboť vzhledem k již 

neprobíhajícímu sběru papíru nemá tento fond žádné příjmy. 

Zapsala: Milada Jiřičková, členka školské rady 


