
Z Á P I S 

 

z 34. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 31. srpna 2016 

 

Přítomni:  Pavla Doubková, Olga Ekartová, Michal Popek, Jana Ullspergerová,  

Petra Zímová  

Omluvena:  Klára Kožíšková  

Host:   Jitka Krůtová (ředitelka školy) 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 

2. Úpravy ve Školním řádu 

- bod 3.1.2.d – žákovi přidána povinnost zajistit si doplnění známek, které byly 

zapsány v den, kdy si dotyčný zapomněl žákovskou knížku 

 

3. Úpravy v Klasifikačním řádu 

- bod 4.1.1.  – změna formulací u udělování kázeňských opatření (důtky se 

ukládají, pochvaly udělují) 

- bod 4.1.2. a – chování na vysvědčení hodnoceno dle individuálních souvislostí  

- bod 4.1.2.i – doplněna pravidla pro formu a hodnocení referátů a seminárních 

prací 

 

4. Úprava Školního vzdělávacího programu 

- změna v učebním plánu: 

o v 6. ročníku nový předmět Etická výchova, zkratka EtV – vyučována 1 

hodinu týdně 

o Informatika místo 2 hodin týdně pouze 1 hodinu týdně 

- nový předmět Etická výchova zapracován do školního vzdělávacího programu 

formou dodatku 



 

5. Práce o prázdninách 

- paní ředitelka informovala o pracích, které proběhly ve škole během prázdnin: 

o akustické obklady, ozvučení a osvětlení školní jídelny 

o přemístění školní knihovny do prostor školní jídelny 

o pokládka nového lina ve třech třídách, čištění a voskování lina 

v ostatních třídách 

o nové lavice v jedné třídě, nová tabule, interaktivní tabule 

o nové žaluzie a stínící roletky 

o ošetření podlahy v tělocvičně 

o didaktické pomůcky na schodech 

 

6. Změny ve výuce 

- párová výuka AJ s rodilou mluvčí z USA pro žáky 3.-9. tř. (1 hodina týdně) 

 

7. Diskuse 

- pí Doubková se ptala, do kdy bude MŠ u nás →  p. starosta odpověděl, když 

půjde vše podle plánu, od konce září postupné stěhování 

- pí Doubková se zeptala na klimatizaci v tělocvičně →  pí řed. odpověděla, že se 

nestihla zprovoznit z technických důvodů a požádala o příslib převedení 

finanční dotace, kterou obec na tyto účely pro rok 2016 poskytla, na příští rok 

→  p. starosta přislíbil, i když dle jeho názoru klimatizace není potřeba, protože 

se jedná o pár dnů v roce 

- pí Ekartová se ptala na stav přípravy přístavby nového pavilonu → pí řed. 

sdělila zřizovateli své připomínky, které se dosud nepodařilo při jednáních 

s architektem do plánu zapracovat a navrhuje společnou schůzku s vedením 

obce i architektem … 

 

 

Zapisovatel: Jana Ullspergerová 

Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková 

 

 

Termín následující schůzky:  pondělí 10. 10. 2016 v 17:00 hodin  


