
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Praha 7, Korunovační 8 konané dne 29.2.2011 od 18 hodin. 

 

 

1. Prostřednictví m e-mailové pošty byli 14.2. obesláni všichni členové ŠR a všichni zástupci tříd, které mají 

zástupce, jenž se účastní rozšířených jednání ŠR. 

 

2. Rozšířeného jednání ŠR se zúčastnili p. Vlasáková, p. Binarová, p. Thérolová, p. Jíšová, p. Černohorská, p. 

Reichová, p. Krištůfková, p. Václavíková a p. Komrska. 

 

3. Zástupci zřizovatele se omluvili za neúčast, protože termín kolidoval s jednáním Zastupitelstva MČ P-7, 

nepřítomní zástupci tříd se též omluvili prostřednictvím e-mailu. 

 

4. Školská rada dne 29.2.2011 projednala tato témata: 

 

1. Ředitele školy v souladu s avízovaným programem podal podstatné informace: 

 

- k výsledku zápisu do 1. ročníků, 

 

- k výhledu počtu tříd pro příští školní rok a plánovanému personálnímu obsazení 

 

- k probíhajícím opravám a dokončení rekonstrukčních prací v budově (dokončení úklidu suterénu, rekonstrukce 

sauny - malování, nové vytápění a uvedení do provozu v únoru, cvičné kuchyňky - uvedení do provozu v lednu, 

školní družiny - malování míčovny) 

 

- k plánu aktivit školy pro II. pololetí šk. roku 

 

- ke spolupráci s agenturou The Villa - výuky Aj na I. stupni - zde konstatovány výhrady rodičů, změna koncepce 

výuky od II. pololetí, viditelné zlepšení stavu 

 

- k aktuálním projektům (již podána grantová přihláška do projektu ČEZ - Oranžová třída, bude podána grantová 

přihláška do mezinárodního projektu EU Education and Culture DG (rozvoj informatiky a angličtiny- spolupráce 

škol v rámci EU) 

 

- k prevenci socio-patologických jevů a zneužívání návykových látek (realizované a připravované akce) - 

zhodnocení přínosu s odkazem na www školy 

 

- k přípravě projektu rozšířené výuky tance v rámci Tv v budoucím 6.roč. (projekt bude zveřejněn do konce 

března) 

 

2. p. vychovatelka Lenka Reichová - dočasně pověřená vedením školní družiny - podala informaci k plánu akcí 

ŠD na II. pololetí (Morana, Den dětí, návštěva Dinoparku, organizace Barevných dnů ve třídách na I. st., 

organizace naučně vzdělávacích procházek Prahou) 

 

3. Diskuse: ŠR diskutovala náměty a podněty rodičů k řediteli školy: 

 

- úroveň a náplň výuky Hv v 6.A 

 

- stav centrálních šaten a výhled do příštího šk. roku, zvážení participace rodičů 

 

Zapsala a prostřednictvím e-mailové pošty distribuovala všem členům ŠR a zástupcům tříd dne 14.3.2011 

Monika Binarová, zástupkyně rodičů v ŠR 

 

 

Monika Binarová 

vedoucí magazínu DOMA DNES 

MfDNES 

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 5 


