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Zápis Školské rady 8. 4. 2019

Přítomní: ředitelka Jana Kindlová, za MČP6 Jakub Stárek, za rodiče Sylvie Boumová, Markéta 
Štindlová, za učitele: Petr Blažka

Omluveni: za učitele Jiřina Bencová, za MČP6 Silvie Malíková

1. Rozpočet školy
- Členové školské rady byli seznámeni s čerpáním rozpočtu 2018 – rozpočet schválen
- Šablony pro vzdělávání pedagogů i vychovatelů, spolupráce s odborníky, oblast matematiky, 

angličtiny a čtenářská gramotnost, osobnostní rozvoj, vzájemná spolupráce mezi pedagogy i 
s jinými školami 

2. Informace k zápisu školy
- K zápisu přišlo 158 dětí z toho 107 spádových (z toho 80 dětí vyplynulo ze seznamu z matriky 

děti  6ti-leté a 7mi-leté z města prověřené, dále 27 dětí dohlášených =  změnilo bydliště až 
později, i v den zápisu si měnili bydliště)

- Dle instrukcí MČP6 rozděleny děti do skupin 80 dětí spádových, a dále do losování šlo 27 dětí 
dohlášených, 15 dětí se sourozenci

3. Kauza Kuchyně
- Vysvětlení případu jídla s houbami – Hygiena udělala namátkové 2 kontroly - nenašla žádná 

závažná pochybení ze strany skladování potravin a hygieny v kuchyni 

4. Kontrolní výbor Prahy 6 projednával kauzu spojovací chodba

5. Mobilní detox
- Bude představeno na SRPŠ 10.4. 
- Cílem je zapojit děti do rozhodování o tom, co by si přáli o přestávkách dělat místo 

používání mobilů – bude řešeno ve spolupráci s třídními vyučujícími ¨
- V dubnu bude opět jeden pátek „den mobilního detoxu“

6. Vize školy – se zaměřením na využití projektu Učíme se spolu
- Forma kolegiální podpory – minitýmy, tandemová výuka, projektová výuky, mentoring
- Ze začátku se zapojí 3 kolegyně – mentoring
- Větší zapojení s Pedagogickou fakultou UK – praxe na 1. i 2. stupeň

7. MAPy školy
- Zatím nejsou výsledky



8. Zahrada školy – brigáda 13. 4. pro rodiče, děti a zaměstnance školy

9. Bude ukončen sběr víček – z ekologických důvodů
Bude nahrazeno „Během pro Hynečka“

Zapsala Sylvie Boumová


