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

dne 29. června 2022 

 

Přítomni:     Dana Jónová 

Monika Becisová 

Blanka Janovská 

Petr Praus 

Lucie Heřmanská 

Milada Jiřičková 

 

Přizváni:       Petr Neuvirt (ředitel školy) 

 

Program:  

        

1. Informace o uplynulém školním roce. 

2. Informace o přípravách na příští školní rok. 

3. Diskuse. 

 

Ke všem bodům programu: 

 

- Výuka na ZŠ Klausova je stále ovlivněna jednak proběhlou epidemii Covid 19, tak i 

nově vzniklou situací spojenou s válkou na Ukrajině. V důsledku toho přijala škola 2 

koordinátorky pro děti ukrajinských uprchlíků. Koordinátorky se věnují dětem 

v rozsahu 11 hodin za týden a zaměřují se zejména na výuku českého jazyka. Zbylé 

hodiny jsou pak ukrajinští žáci začleňováni do jednotlivých tříd. V současnosti má 

škola 27 takto integrovaných žáků. 

 

- V příštím školním roce se otevřou tři 1. třídy a tři 6. třídy. Do 1. třídy nastoupí 80 

žáků, celkově škola na příští rok počítá s cca 530 žáky. Do budoucna musí škola 

vyřešit kapacitní problémy, které vnikají přílivem vyššího počtu žáků zejména na 

první stupeň, což v následujících letech ovlivní i stupeň druhý.  

 

- Od září škola přijala na poloviční úvazek školní psycholožku. Letos odcházejí dvě 

učitelky, nově bude přijato sedm pedagogů. 

 

- Do budoucna by škola ráda otevřela větší množství volitelných a povinně volitelných 

předmětů. 

 

- Byl schválen grant na opravu kuchyňky. Oprava kuchyňky proběhne v průběhu letních 

prázdnin a kuchyňka by měla být v září plně funkční. 

 

- Od září bude probíhat implementace digitální gramotnosti do jednotlivých předmětů  

na obou stupních. V současnosti takto probíhá i finanční gramotnost. 

 

- Ve škole probíhají také odpolední aktivity: jazykové kluby, konverzace v cizích 

jazycích, několik doučování (podle ročníků a individuálních potřeb jednotlivých žáků, 

zájmové kluby apod.) 

 



- Škola rovněž využívá moderní didaktické pomůcky (projektory, interaktivní tabule, 

vizualizéry, 3D panely, 3D pera, ozoboty apod.). Od příštího roku nově začlení 

především na prvním stupni BeeBoty. 

 

- Z 9. třídy se úspěšně dostalo na školu 26 žáků, 1 žákyně stále čeká na vyjádření. Ze 7. 

tříd odcházejí na gymnázium 2 žáci, z 5. tříd odcházejí na gymnázium 3 žáci. 

 

- Ve fondu ŠR je k dnešnímu dni 6 957 Kč, výdaje zahrnují zejména odměny do 

různých školních soutěží, příjmy měl fond v letošním roce pouze ze závěrečné školní 

akce Run and Help (cca 700 Kč). Oproti předchozím rokům chybí fondu především 

zisk peněz ze sběru papíru. 

 

Diskuse: 

 

- Rozložení TS v průběhu školního roku. 

- Způsob sdělování informací o prospěchu žáků rodičům. 

- Fungování Classroomů a emailů v době, kdy škola není v distančním režimu (zadávání 

a termínování domácích úkolů). 

- Korektnost učitelů při jednání se žáky (bude řešeno individuálně). 

 

 

Zapsala: Milada Jiřičková, členka školské rady             

 

 

 


