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Zápis 
 

ze schůze Školské rady FZŠ Mezi Školami 
konané 16. 5. 2022 

 
Přítomni:             Yveta Kvapilová –          zástupce ÚMČ Praha 13 
                                   Martina Trojanová –       zástupce rodičů 
                                   Daniel Cehula –      zástupce pedagogického sboru 
                                   Marcela Pískatá –  zástupce pedagogického sboru 
                                   Zbyněk Pastrňák –          zástupce ÚMČ Prha 13 
                                   Vladimíra Štěrbová –      zástupce rodičů 
                            
                                                                                                                                                                                                            
Hosté:                    Petr Kubička –      ředitel FZŠ Mezi Školami 
 
Program:               1. úprava školního vzdělávacího programu 
                                     2.čipový systém pro docházku žáků a vyzvedávání dětí ze školní 
družiny  
                                     3. zabezpečení školního hřiště po rekonstrukci                                                                               
                                     4. výsledky zápisu 
                                     5. adaptační skupina 
                                     6. akce v létě 
                                     7. malování a další opravy 
                                     8. různé – vybavení školy – interaktivní tabule – kopírování - cizinci               
 
K bodu 1. 
Pan ředitel seznámil všechny se změnou ŠVP – od příštího školního roku začínáme s výukou 
informatiky ve 4. + 5. ročníku. Na naší škole se nejedná až o takovou novinku, protože na 
prvním stupni, již zkušenosti s informatikou máme. Představou je zaměření na robotiku. 
Návrh ohledně hlasování členů školské rady na nákup (výukových programů atd) bude zaslán 
elektronicky. 
Informace o 3D tiskárně, kterou naše škola již má a žáci se dostanou až ve vyšších ročnících. 
 
K bodu 2. 
Ředitel informoval o nutnosti změny ve školním řádu, protože naše škola přejde na systém 
elektronické třídní knihy + čipový systém pro docházku a vyzvedávání dětí ze školní družiny.  
Čip by měl fungovat jeden na vstup i jídelnu. Bude se projednávat, zda dojde k inovaci 
čipového systému v jídelně nebo jiné řešení.  
Na toto téma se rozpoutala diskuse, jak se vše má praktikovat. Informoval pan ředitel o 
čtyřech elektronických čidlech u vstupu, včetně osoby na vrátnici.  
 
K bodu 3. 
Pan ředitel Petr Kubička informoval o nutnosti zabezpečení nově zrekonstruovaného školního 
hřiště. Návrh na ohlídání – kamerový systém ve spolupráci se zřizovatelem a městskou 
policií. 
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K bodu 4. 
Po zápisu do prvních tříd, máme aktuálně zapsáno 135 žáků, 23 podáno žádostí o odklad. 
Počítáme tedy se čtyřmi prvními třídami po přibližně 25 žácích. Bylo by už nyní nutné žádat 
až 6 asistentů pedagoga. 
Další informace je, že se nám z pátých ročníků dostalo pouze 5 dětí na víceletá gymnázia a 10 
žáků čeká na odvolání. Toto vše již naznačuje, že budeme mít čtyři šesté třídy.  
Bude i jedna ukrajinská třída. 
Dotaz paní Kvapilové: „Podle jakých osnov se tito žáci budou učit“? 
Odpověď pana ředitele: „České školství + tandem česká v kombinaci s ukrajinskou 
učitelkou“. 
 
K bodu 5. 
Na naší škole byla vytvořena adaptační skupina – poskytnuto zázemí, prostory pro 22 
předškoláků z Ukrajiny. 
 
K bodu 6. 
Akce v létě – jedná se o fungující adaptační skupiny. 

- 14- denní příměstské tábory (sportovní tábor – využití hřiště), taneční a badatelský 
příměstský tábor. 

- 14- denní prázdninový kurz češtiny pro cizince, kteří k nám nastoupí v září do první 
třídy 
 

K bodu 7. 
Malování, opravy. Finance za pronájmy jsou v plánu k malování vnitřních prostor. Dále by 
ředitel rád získal prostředky na nákup interaktivních tabulí nebo projektorů do prvních tříd. 
 
K bodu 8. 
Různé – vybavení školy – interaktivní tabule – kopírování – cizinci 
V rozpočtu byla odebrána 1/3 ONIV. Velký problém s financováním, nedostatek kopií. Dle 
ČŠI v začleňování cizinců + Ukrajinců se divili, že nemáme více peněz než běžné školy. 
Informace o vybudování jazykového odpočinkového koutku dle návrhu jazykářů s prosbou 
pomoci financování ze zapsaného spolku přátel školy. Návrh paní Šťěrbové na obnovení 
stromu přání. 
 
 
Zapsala dne 16. 5. 2022   Mgr. Marcela  Pískatá 
 
 
 
 
 


