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

dne 22. února 2023 

 

Přítomni:     Dana Jónová 

Monika Becisová 

Petr Praus 

Milada Jiřičková 

Lucie Heřmanská 

 

Přizváni:       Petr Neuvirt (ředitel školy) 

 

Omluveni:  Zdeněk Trmota (nový člen od 15. listopadu 2023) 

  

Program:  

        

1. Informace o plnění úkolů v prvním pololetí školního roku 2022/2023.  

2. Informace o chodu školy a o výsledcích pololetní pedagogické rady. 

3. Informace o hospodaření ŠR.  

4. Informace k plánovaným volbám do ŠR.  

5. Cíle pro druhé pololetí školního roku 2022/2023.  

6. Diskuse a různé.  

 

Ke všem bodům programu: 

 

 

• Den otevřených dveřích – velký zájem z řad rodičů (o první i šesté ročníky); 

dopolední blok (klasická výuka ve třídách), odpolední blok (doučování, kluby, 

kroužky a další odpolední činnosti), večerní beseda (pro rodiče), velké zapojení žáků 

při organizaci 

• Přijímání do prvních tříd – velký zájem, 2 – 3 třídy, bohužel není dostatek 

finančních prostředků na zřízení nových kmenových tříd, zatím v řešení 

• Zájem o osmileté gymnázium – 15 žáků ze dvou pátých tříd, zájem o šestileté 

gymnázium – 7 žáků ze dvou sedmých tříd, pro deváté třídy plánován kurz 

k přijímačkám (český jazyk, matematika) 

• Školní kuchyně – nutná rekonstrukce (konvektomat, pánev, rozvody elektřiny, 

vzduchotechnika, výmalba), audit (pro navýšení kapacity kuchyně nutná kompletní 

rekonstrukce, přislíbena do dvou let) 

• Nutná rekonstrukce i dalšího vybavení školy (např. rozhlas) 

• V osmém a devátém ročníku – nově ročníkové práce, žáci si vybírají témata (návrh 

učitele nebo vlastní nápad), která zpracují a budou prezentovat ostatním třídám  

• Volby do ŠR – do 12. dubna 2023 na e-mail školy návrhy na kandidáty z řad rodičů, 

cca do 17. dubna schůze komise a vytvoření konečného výběru kandidátů z řad rodičů, 

do 20. dubna 2023 zveřejnění konečného návrhu kandidátů rodičů, do 22. května 

zveřejnění medailonků rodičům na webu školy, do 25. května 2023 vyhodnocení a 

zveřejnění výsledků, v dubnu volby mezi pedagogy školy (zajišťuje p. Heřmanská) 

                          

Zapsala: Milada Jiřičková, členka školské rady             
 


