ZÁPIS
z 21. jednání Školské rady při Základní škole Praha-Lipence
ze dne 20. 5. 2013
Přítomni:

Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová, Ing. Jaroslav Říšský,
Ing. Tomáš Kadlec, Ing. Monika Smolková

Omluveni:

Patricie Veselá

Host:

Mgr. Jitka Krůtová, ředitelka školy

Program jednání:
1. zahájení
-

schválení programu jednání, volba zapisovatele

2. zápis do prvních tříd
-

k zápisu se dostavilo celkem 49 dětí, o odklad požádalo 9 žáků, na jinou školu
by mělo nastoupit 7 dětí

-

v příštím školním roce nastoupí pravděpodobně 33 žáků, budou tedy
otevřeny dvě první třídy

3. kapacita školy
-

paní ředitelka informuje, že kapacita školy je nedostačující; je nutné včas
zahájit plánovanou přístavbu dalších dvou tříd, již v tomto školním roce je
jedna třída umístěna v nevyhovující učebně (stupňovitá učebna pro výuku
odborných předmětů), pro příští školní rok bude muset být zřízena třída
v prostorách školní knihovny

-

pokud se bude počet žáků vyvíjet dle předpokladů, je nutné přistavět
plánovanou nástavbu s dvěma třídami nejpozději do začátku školního roku
2015/16 a hned zahájit stavbu přístavby tak, aby byla dokončena v ideálním
případě na začátku školního roku 2017/18

4. činnost Sdružení rodičů
-

paní ředitelka informuje, že sbírka Sdružení rodičů byla úspěšná

-

protože se paní ředitelce podařilo získat starší počítače jako sponzorský
dar, budou vybrané peníze použity pro jiné účely (např. pomůcky pro
přírodovědné pokusy pro 1. stupeň, zajištění rodilého mluvčího pro výuku
anglického jazyka žáků 8. a 9 tříd apod.)

5. spolupráce s golfem
-

paní ředitelka jedná o možnostech spolupráce s Golfovou akademií Nikon

6. změna školního vzdělávacího programu
-

vzhledem k novele Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání bude školní vzdělávací program s platností od 1. září 2013
upraven, nejvýraznější změnou je povinné začlenění druhého cizího jazyka
do výuky

7. personální obsazení školy
-

škola hledá novou hospodářku, učitelku do 1. třídy a asistentku pedagoga

8. informace o počtu žáků přijatých na víceletá gymnázia
-

na víceleté gymnázium se dostalo 5 žáků z páté třídy a 3 žáci ze sedmé třídy

9. termín dalšího zasedání Školské rady
-

Školská rada se opět sejde ve středu 28. srpna 2013 v 17:30; paní Smolková
se předem omlouvá

Zapisovatel: Helena Filipová
Ověřovatel zápisu: Petra Zímová

