ZÁPIS
z 29. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168
ze dne 25. května 2015

Přítomni:

Pavla Doubková, Michal Popek, Olga Ekartová, Petra Zímová

Omluveni:

Klára Kožíšková, Jana Ullspergerová

Host:

Jitka Krůtová (ředitelka školy)

Program jednání:
1. Zahájení
-

schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele

2. Akustika v nových učebnách
-

paní ředitelka informovala o problému nevyhovující akustiky v učebnách
kolaudovaných v prosinci 2014 (měřením bylo zjištěno, že naměřené hodnoty
doby dozvuku v celém posuzovaném kmitočtovém rozsahu nesplňují
požadavky na optimální hodnoty podle normy, která je pro oblast školství
závazná na základě § 4 Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých, v platném znění, situace zakládá nárok na reklamaci díla).

-

pan starosta informoval o krocích, které v souvislosti s nápravou situace
vedení obce podniká

3. Škola nanečisto
-

akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se bude konat ve středu 27. 5. 2015

-

shrnutí zápisu 2015: 67 dětí celkem, z toho 17 žádostí o odklad, 7 přijato i na
jinou školu, 4 individuální vzdělávání → očekáváme 39 žáků v 1. třídách

4. Kapacita šaten
-

navrhované úpravy pro zvětšení kapacity šaten pro příští rok (bourání příček)
nebude z finančních i časových důvodů realizováno → hledá se jiné řešení
problému

5. Problémové chování žáků
-

řešíme problémy v kolektivech 6. a 7. třídy, dvoudenní práce dětského
psychologa s kolektivem 6. třídy v průběhu školy v přírodě, následně
dvouhodinový blok ve škole → z důvodu pozitivní zpětné vazby od rodičů i žáků
zvažujeme navázání trvalejší spolupráce s psychologem

6. Přístavba školy
-

pan starosta informoval o pozastavení řešení problému ve stadiu vypracované
studie

7. Diskuse
-

paní Doubková a paní Ekartová kvitovaly akce, které škola pořádá (Bezpečný
pes, návštěva hokejových zápasů během MS)

-

paní ředitelka informovala o dalších akcích, které ještě do konce školního roku
pro děti pedagogové chystají

Zapisovatel: Petra Zímová
Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková
Termín následující schůzky: středa 26. 8. 2015 v 17:00 hodin

