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Zápis 
 

ze schůze Školské rady FZŠ Mezi Školami 
konané 30. 8.  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. seznámení s úpravami školního řádu 
                                     2.čipový systém pro docházku žáků a vyzvedávání dětí ze školní 
družiny  
                                     3. zabezpečení školního hřiště po rekonstrukci                                                                               
                                     4. provedené úpravy ve ŠVP. Spuštění elektronické třídní knihy. 
                                     5. informace o akcích, které se uskutečnily během prázdnin 
                                     6. další práce, které jsou v plánu 
                                     7. počty žáků pro letošní školní rok 
                                     8. stanoviště autobusů pro akce pořádané školou 
                                     9. různé              
 
K bodu 1. 
Pan ředitel seznámil přítomné s úpravami ve školním řádě. Na základě toho, došlo ještě 
k drobným úpravám a školní řád byl schválen. Se školním řádem budou rodiče seznámeni 
prostřednictvím Bakaláře. 
 
K bodu 2. 
Na dotaz paní Kvapilové ohledně fungování nového čipového systému a jeho používání 
odpověděl pan ředitel. Tento systém bude spuštěn ve středu 7. 9. Informace žáci a rodiče 
obdrží opět prostřednictvím Bakaláře a taktéž na začátku školního roku od svých třídních 
vyučujících. Postupně dojde i k obnově čipů v jídelně, které jsou v souladu s čipem 
přihlašovacím na vstup do školy a vyzvedávání družinových dětí. V této souvislosti byla 
položena i otázka ceny a taktéž navýšení cen obědů. 
Na toto téma se rozpoutala diskuse. 
 
K bodu 3. 
Pan ředitel Petr Kubička informoval o již projednávané nutnosti zabezpečení nově 
zrekonstruovaného školního hřiště. Hřiště bude obsazeno výukou a mimoškolními aktivitami 
(pronájem), vše společně se správcem hřiště. O víkendech a večerních hodinách se projednává 
varianta spolupráce s městkou policií. 
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K bodu 4. 
Ve ŠVP byly provedeny úpravy a to v souvislosti s klasifikací, kde bude kladen více důraz na 
formativní hodnocení ve 3. – 5. ročnících a na druhém stupni ve vybraných předmětech a 
třídách. Dále byly provedeny úpravy učebního plánu. Na prvním stupni informatika od 4. 
ročníku a nový projekt MŠMT – mění se posílení hodin na hlavní předměty. Na 2. stupni se 
objevuje zaměření informatiky na robotiku – nová informatika. Dále byla školská rada panem 
ředitelem informována o zavedení elektronické třídní knihy, do které již všichni vyučující 
vložili tematické celky pro výuku na tento školní rok. 
 
K bodu 5. 
Na naší škole byly během prázdnin 3 sportovní příměstské tábory a 1 taneční tábor. Dále zde 
probíhala výuka ukrajinské mateřské školky – spolupráce s Kontem bariéry.  
Během prázdnin došlo k řadě úprav:  
Zrekonstruovaná učebna pro 1. třídu. 
Zabudování nových interaktivních tabulí na prvním stupni a taktéž vymalování učeben. 
Na hřiště pro školní družinu byly upevněny nové prvky. 
Do oken u šaten byly nalepeny bezpečnostní fólie. 
Byla zrekonstruována ředitelna a kancelář nové zástupkyně pro druhý stupeň. 
Byly zabudovány další šatní skříňky 
 
K bodu 6. 
Pan ředitel seznámil všechny s akcemi, které jsou v plánu. Buduje se přestavba bývalých 
šaten na prvním stupni na MŠ. Některé úpravy byly již provedeny (přebudování malé 
knihovny na učebnu). 
Dále je v jednání rekonstrukce prostor před školou a přístavba patra. 
 
K bodu 7. 
Pro letošní školní rok máme zapsáno 833 žáků. Nějací noví žáci přibyli ale už nyní jsme na 
vrchní hranici kapacity. Je to dáno i malým odchodem žáků na víceletá gymnázia, a tedy 
otevření čtyř šestých tříd. 
 
K bodu 8. 
Pro naši školu se projednává nové stanoviště přistavení autobusů na akce pořádané školou. 
Jedná se o místo u radnice. Na toto téma byla diskuse. 
 
K bodu 9. 
Diskuse na téma změny místa plavání. Návrat na gymnázium Heyrovského. Projednávání 
ceny. Diskuse na téma úniku vody a dalšího zvyšování energií. 
Dále informace a dotaz ze strany paní Štěrbové a Kvapilové ohledně možnosti doučování 
(přípravy) žáků na gymnázia. Na toto téma probíhala opět diskuse o daných možnostech 
nabízených naší školou. 
 
 
Zapsala dne 31. 8. 2022    Marcela Pískatá 

 


