
Z Á P I S 

 

z 25. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 26. května 2014 

 

 

Přítomni: Ing. Monika Smolková, Ing. Jaroslav Říšský 

Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová           

Omluveny: Pavla Doubková, Patricie Veselá 

Host:  Mgr. Jitka Krůtová 

 

 

Program jednání: 

 

1. zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. změna Jednacího řádu Školské rady Základní školy Praha-Lipence 

- na minulém zasedání členové ŠR  schválili změny Jednacího řádu ŠR, 

Mgr. Petra Zímová informovala členy ŠR o zapracování schválených změn do 

Jednacího řádu 

 

3. změna Volebního řádu Školské rady Základní školy Praha-Lipence 

- navrženy změny, které se musí projednat se zřizovatelem 

- návrh změn předloží ředitelka školy vedení obce 

 

4. volby do ŠR 

- k 31. 12. 2014 končí ŠR volební období 

- volby zástupců rodičů se budou konat na listopadových třídních schůzkách, 

o konání voleb budou rodiče informováni v září na prvních třídních 

schůzkách školního roku 2014/2015 

- zástupce pedagogického sboru zvolí učitelé, své zástupce jmenuje obec 

 



5. přehled čerpání rozpočtu 

- paní ředitelka předložila Školské radě návrh rozpočtu na rok 2014 a průběh 

jeho čerpání k 31. 3. 2014 (prostřednictvím pí Veselé o něj požádal během 

minulého zasedání p. Říšský)  

 

6. plány na rozvoj školy 

- nástavba školy: 

o v příštím školním roce budou na škole dvě první třídy, škola ale již 

nemá prostory na umístění další třídy, nová učebna bude zřízena ze 

stávající klubovny školní družiny 

o nástavba školy by měla být zahájena na začátku července, stavební 

práce však nebudou hotovy do začátku školního roku 

- přístavba pavilonu 

o byla ustavena komise, která měla konzultovat záležitosti ohledně 

přístavby pavilonu, z důvodu nejasně nastavených kompetencí však 

nemohla začít pracovat,  

o část pozemku vedle školy funguje jako parkoviště – paní ředitelka 

informuje ŠR, že pan Kubizňák, který přestavuje objekt proti škole na 

cukrárnu, potřebuje parkovací místa – je ochoten pozemek na své 

náklady upravit, čtyři parkovací místa by měl rezervovaná, ostatní by 

využívala škola 

- paní ředitelka zažádala vedení obce o odstranění značky „Zákaz stání“, která 

se nachází před školou 

- přes prázdniny má škola v plánu obnovit počítače v učebně PC 

- je potřeba odstranit pařez u branky do školy – brání v otevírání vrátek 

 

7. diskuse 

- ing. Říšský žádá paní ředitelku a přítomné zástupce pedagogického sboru, 

aby promluvili s dětmi o nebezpečích internetu a probrali s nimi chování na 

sociálních sítích 

 

Zapisovatel: Helena Filipová 

Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 

Termín následující schůzky: středa 27. 8. 2014 v 17:30 hodin 


