
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy  
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
 
Datum konání 7. 3. 2018 

Místo: budova ZŠ 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, Mgr. Simona Dvořáková, PharmDr. Jitka Soukupová, 
Lukáš Krump, PhDr. Václav Trojan  

Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. David Pařík, Patricie Martínková, Karolína Šťastná 
(členky výkonného výboru Spolku Parkán), Ing. Eva Kšírová 

 
Program zasedání: 

 

1. Schválení bodů programů 

2. Další činnost Spolku Parkán 

3. Informace k zápisu do 1. ročníku 

4. Vnitřní evaluace školy 

5. Informace o hospodaření školy 

6. Vize rozvoje školy v souvislosti s motivací a (sebe)hodnocením 

7. Plánovaná školení pedagogického sboru 

 

Bod 1. 

Schválení programu zasedání  

Program zasedání schválen všemi přítomnými členy ŠR (6 členů). 

Bod 2.  

Další činnost Spolku Parkán 

Členky Spolku Parkán představily členům Školské rady výroční zprávu Spolku a informovaly o 
uskutečněné členské schůzi. Zhodnotily spolupráci s vedením školy, která probíhá bezproblémově a 
vedení školy vítá aktivity a činnost Spolku. Spolek Parkán je též v kontaktu s Žákovským parlamentem 
a připravují společně Den učitelů. Dalšími připravovanými akcemi Spolku jsou: Den země – 
spolupráce s MŠ, Celé Česko čte dětem, účast členek Spolku při obhajobách oborových prací žáků 8. a 
9. tříd. 

Bod 3. 

Informace k zápisu do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku proběhne 9. a 10. 4. 2018. Organizace zápisu a veškeré informace jsou uvedeny 
na webových stránkách školy. Vedení školy dělá vše pro to, aby mohly být přijaty všechny spádové 
děti – Ďáblice, Březiněves. Jsou plánovány 3 třídy. Průběh zápisu je stejný, jako v loňském roce. Rodič 



si v předstihu vyzvedne zápisový list a domluví termín zápisu. Dostaví se na domluvený termín a dítě 
zapíše. Při zápisu budou spolupracovat žáci 8. a 9. tříd společně s prvostupňovými pedagogy. 

Bod 4. 

Vnitřní evaluace školy 

Vedení školy informovalo členy Školské rady o plánovaném dotazníkovém šetření, kterým budou 
v květnu a červnu osloveni rodiče, žáci, pracovníci školy. Hodnotit se bude klima školy, aktivity, 
komunikace mezi zaměstnanci, komunikace učitel-rodič….  Výsledky šetření budou sloužit pro vedení 
školy jako zpětná vazba vlastní činnosti. Ředitel školy představil příklad otázek dotazníku. 

Bod 5. 

Informace o hospodaření školy 

Ekonomka školy představila členům ŠR systém hospodaření školy, rozpočet školy loňský, hospodářský 
výsledek a letošní rozpočet.  

Členka ŠR Simona Dvořáková doplnila údaje z pohledu zřizovatele.   

Bod 6. 

Vize rozvoje školy v souvislosti s motivací a (sebe)hodnocením 

Transformace školy není jednoduchá záležitost a její realizace je dlouhodobějšího rázu. Ne všichni 
pedagogové umí děti motivovat, vedení školy pracuje na zlepšení. 

 

Bod 7.  

Plánovaná školení pedagogického sboru 

Ředitel představil plánovaná školení pedagogického sboru, které ještě proběhnou do konce tohoto 
školního roku v budově školy včetně plánovaného výjezdového semináře pro pedagogy v přípravném 
týdnu v srpnu. 

Inforamce ředitele: 

Ředitel školy ještě informoval členy ŠR o plánu zřídit v budově školy učebny fyziky a chemie. Dále 
obnovit a zřídit dílny a pozemky. 

 

Termín následujícího zasedání nebyl stanoven. 

 

V Praze dne 8. 3. 2018 

 

Alena Votavová 

Předsedkyně Školské rady 

 


