
 

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Klausova 2450, Praha 13, dne 16. února 2022 
 

Přítomni: Monika Becisová 

  Blanka Janovská 

  Petr Praus 

  Lucie Heřmanská 

  Milada Jiřičková 
 

Přizváni:  Petr Neuvirt (ředitel školy) 
 

Omluven:  Dana Jónová 
 

Poznámka:  proběhlo online (videokonference) 
 

Ke všem bodům programu: 
 

 

• V lednu se škola potýkala s nedostatkem personálu vlivem vyššího počtu 
onemocnění (Covid 19). Tento nedostatek škola kompenzovala zkrácením 
výuky (odpadaly poslední vyučovací hodiny a odpolední vyučování). Mnoho 
tříd také mělo výuku online nebo hybridní formu výuky. Nyní je už situace 
lepší, škola opět zavedla původní nezkrácený rozvrh. 

 

 

• Testování antigenem probíhá každé pondělí 1. vyučovací hodinu, následně 
probíhá ještě dobrovolné PCR testování. Od pondělí 21. února bude nově 
probíhat jen dobrovolné PCR testování. 

 

 

• Na pedagogické radě bylo schváleno odložení klasifikace u tří žáků. Důvodem 
byla jejich vysoká absence ve výuce. Dodatečná klasifikace těchto žáků bude 
probíhat v týdnu od 21. února. 

 

 

• Škola nadále poskytuje žákům několik možností doučování - Národní program 
doučování, doučování dětí ohrožených neúspěchem, odpolední kluby - forma 
skupinová nebo individuální. Rovněž probíhají programy podpory pro děti s 
odlišným mateřským jazykem (individuální doučování, projekt Open 51 a 
další). 

 

 

• Od 1. března nastoupí nová zaměstnankyně na kombinovanou pozici asistent 
pedagoga a podpůrná asistentka pro cizince. Pedagožka bude usnadňovat 
dětem s odlišným mateřským jazykem fungování v české škole, rovněž jim 
pomůže v prvních měsících s českým jazykem a začleněním do nového 
třídního kolektivu. 

 

 



• Příští školní rok bude na škole školní psycholog. Ten bude pomáhat v 
případech, kdy dítě pociťuje vyšší psychickou nebo jinou zátěž a nedokáže si 
s ní samo poradit. 

 

 

• Škola dokončila 1. monitorovací období ze Šablon III., rovněž má podánu 
závěrečnou zprávu z Výzvy 37. 

 

 

• Na příští školní rok se škola snaží zajistit peníze na informační technologie z 
Fondu obnovy. Nové vybavení by mělo podpořit zejména sociálně 
znevýhodněné děti a podpořit rozvoj výuky IT na škole. 

 

 

• Vyúčtování za energii: velká úspora oproti roku 2019 (2300 kWh). Vlivem 
velkého růstu cen za energii došlo k velkému zásahu do rozpočtu školy. Do 
budoucna má škola v plánu separovat jednotlivé části (obvody) školy, aby se 
nemuselo svítit po celém prostoru školy, když to není potřeba. Odhadovaná 
cena tohoto zásahu by měla být do 50 000 Kč. Na schválení tohoto plánu se 
čeká. 

 

 

• Projekty: Erasmus proběhl výborně, byť byly podmínky náročné kvůli Covidu. 
Na jaře jsou plánovány 2 výjezdy (Španělsko a Litva). Škola žádá o návazný 
program Erasmu a zvažuje možnost přijmout rodilého mluvčího na hodiny 
konverzace. 

 

Diskuse - průběh vydávání obědů v jídelně, kvalita jídla, hygienické prostředky a 
opatření 
 

Zapsala: Milada Jiřičková, členka rady 
 


