
F A K U L T N Í  Z Á K L A D N Í  Š K O L A
Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322

Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Zápis
ze schůze Školské rady FZŠ Mezi Školami

konané 11. 10. 2021

Přítomni:             Yveta Kvapilová –          zástupce ÚMČ Praha 13
                                   Martina Trojanová –       zástupce rodičů
                                   Mgr.Daniel Cehula –      zástupce pedagogického sboru
                                   Mgr. Marcela Pískatá –  zástupce pedagogického sboru
                                   Zbyněk Pastrňák –         zástupce ÚMČ Prha 13
                                    
Nepřítomni:         Vladimíra Štěrbová –     zástupce rodičů

Hosté:                    Mgr. Petr Kubička –      ředitel FZŠ Mezi Školami

Program:               1. Přivítání nových členů
                                     2. Jednací řád školské rady (byl zaslán e-mailem od paní Kvapilové)
                                     3. Úpravy ve školním vzdělávacím programu
                                     4. Výroční zpráva
                                     5. Různé

K bodu 1.
Byli představeni noví členové školské rady – pan učitel Cehula a z řad rodičů paní Trojanová.

K bodu 2.
Paní Kvapilová informovala o zaslání programu jednacího řádu školské rady. Tento řád byl 
projednáván a připomínkován.
Pan Pastrňák se vyjádřil k bodu v článku číslo 8. Tento bod bude upraven o rozšířenou 
informaci ohledně rozhodování školské rady, a to o nemožnosti svolání řádného jednání 
z důvodu: karantény, izolace atd.

K bodu 3.
Pan ředitel Petr Kubička informoval o změnách ve školském vzdělávacím programu. 
Rozšířeno o informaci ohledně využívání zimního stadionu. Jedná se o maximální využití s 
možností trenéra (souhlas rodičů). Toto je pro žáky 1. stupně.
Dále pak ve 3. ročníku je povinný kurz plavání a zde bylo přidáno, že pokud se kurz 
neuskuteční z důvodu například distanční výuky, bude kurz dokončen v příštím roce. Letos se
tedy kurz plavání týká žáků 3. + 4. ročníků.
Další informace se týká rozšíření obsahu výuky informačních technologií v rámci RVP 
(rámcově vzdělávací program) pro následující rok. Hodinové dotace již navýšeny byly.
Dále se bude projednávat pro příští školní rok změna úpravy školního řádu, a to v používání 
mobilních telefonů.
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- Na toto téma byl dotaz od pana Pastrňáka, zda nevyužít stejné zákazy (cedule) jako 
v některých prostorách jako je na úřadech, u lékaře atd

K bodu 4.
Informace pana ředitele o změně tvorby výroční zprávy v nové webové aplikaci. Vzhledem 
k nové tvorbě bylo nutné vytvořit kopie, které obdržel každý člen školské rady a tuto zprávu 
po přečtení může připomínkovat do 14. 10. 2021.

K bodu 5:
- Dotaz paní Kvapilové na sběr papíru. Pan ředitel se vyjádřil, že se toto bude 

projednávat a taktéž záleží na počasí.
- Dotaz pana Pastrňáka – zda probíhá na naší škole individuální výuka zpěvu (má 

možnost nabídky).
- Dotaz pana učitele Cehuly na možnost-výhledově najít prostor pro zřízení školského 

klubu pro žáky 2. stupně. 
- Dále probíhala diskuse na téma polytechnické výuky. Pan ředitel připomněl nabídku, 

kterou organizuje městská část pro žáky 2. stupně v domě mládeže.
- Dotaz pana ředitele na zástupce ÚMČ paní Kvapilovou a pana Pastrňáka ohledně 

revitalizace prostoru před školní budovou-sadová úprava, lavičky atd. Další dotaz byl 
na možnost výsadby stromů na „družinovém“ hřišti. Návrh paní Kvapilové byl, 
vybudovat pro zastínění altánek. Toto bylo jednoznačně odsouhlaseno.

Zapsala dne 11. 10. 2021 Mgr. Marcela  Pískatá
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