
Zápis
ze schůze Školské rady FZŠ Mezi Školami

konané 31.8.2017

Přítomni: Yveta Kvapilová - zástupce ÚMČ Praha 13
PaedDr. Marta Šefčíková-zástupce pedagogického sboru
Mgr. Petr Kubička- zástupce pedagogického sboru 
Aneta Ečeková -Maršálová

                       
                       
Nepřítomni: Zbyněk Pastrňák-zástupce ÚMČ Praha     

Milada Mecnerová- zástupce rodičů

Hosté: PhDr. Petr Vodsloň-ředitel FZŠ Mezi Školami 
            Mgr.. Marcela Pískatá

            

Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Úpravy školního řádu, klasifikačního řádu
3. Změny školního vzdělávacího programu
4. Různé

 

K bodu 1.
Úkoly z minulé školské rady byly splněny.  Úprava zeleně při  vjezdu na školní parkoviště 
proběhla.

K bodu 2.
Ředitel  školy přednesl školské radě návrh na změny školního řádu. Navrhované změny se 
týkají vstupu rodičů do budovy školy. Omezení pohybu osob pouze na prostor ve vstupním 
areálu. Rodiče již nebudou vstupovat do prostor šatních skříněk.

Druhá  změna  se  týká  používání  mobilních  telefonů  a  obdobných  medií  žáků  v době 
vyučování. Žáci v době výuky mají svá zařízení vypnutá a uložena v aktovce (pokud neurčí 
učitel jinak).

Navrhované úpravy klasifikačního řádu se týkají zavedení elektronické žákovské knížky na 2. 
stupni školy.

K bodu 3
Paní  zástupkyně  Marta  Šefčíková  informovala  členy  školské  rady  o  změnách  školního 
vzdělávacího programu.  V následujícím roce dochází  k úpravám klasifikačního řádu a tato 
skutečnost  se  promítá  přímo  do  školního  vzdělávacího  programu.  Dále  dochází  k úpravě 
v oblasti Člověk a svět práce. Dochází k redukci hodin pracovního vyučování v 6. ročníku. 



Od školního roku 2017/2018 nebude v rámci disponibilních hodin vyučován tento předmět 
v 6.  ročníku a disponibilní  hodinou bude posílena výuka českého jazyka.  Toto rozhodnutí 
bylo  učiněno  na  základě  vyhodnocení  výsledku  testování  žáků.  Vyučování  pracovních 
činností bude dle osnov zařazeno do učebního plnánu od 7. ročníku.

Výuka plavání je od školního roku 2017/2018 povinná. Škola ji však má již dlouhodobě do 
výuky zařazenou.

K bodu 4. 
Ředitel  školy informoval členy školské rady o personál obsazenosti následujícího školního 
roku. Dále členy informoval o celkovém prospěchu žáků za školní rok 20106/2017

Paní Ečeková – Maršálová pozvala členy školské rady na akci Zapsaného spolku Občané pro 
Prahu 13  - na sportovně naučné odpoledne, které spolek pořádá ve spolupráci se školou.

Paní Šefčíková upozornila členy školské rady na opětovný vzrůst keřů u přechodu u školy 
v ulici Mezi Školami.

Paní Šefčíková pozvala členy školské rady na slavnostní zahájení školního roku.

Usnesení:: 

ŠR ukládá:

Zajistit zastřižení keřů u přechodu v ulici Mezi Školami.

Zodpovídá : Yveta Kvapilová

ŠR bere na vědomí:
Změny ve školním vzdělávacím programu

Informace o závěru školního roku 2016/2017 a o personálním obsazení nového školního roku

Následující schůzka školské rady proběhne 16.10.2017

ŠR schvaluje:

Změny ve školním a klasifikačním řádu školy.

Zapsala dne  30.8..2017  PaedDr. Marta Šefčíková

Zápis ověřil: Yveta Kvapilová


