
 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady 11. června 2019 

 

Přítomni: René Fischer, Václav Jílek, Marta Pasková, Lucián Kantor, Marie 
Pavlíčková, Marcela Hesová, Kateřina Kracíková,  

Omluveni: Roman Šafránek 

Nepřítomni: Petr Chlumský 

Host: Pavlína Radová 

Program: 

1. Zpráva o činnosti ZŠ Bratrská od posledního zasedání školské rady 

2. Plánované akce ZŠ Bratrská do konce školního roku 

3. Stav přípravy stavby budoucí školy 

4. Různé 

I. 

Rada byla seznámena s činností školy od posledního zasedání. Nejdůležitější 
byla benefice ve Winternitzově vile, jejíž výtěžek 33 200 Kč byl vložen na 
zvláštní účet na zařízení školy. Tam byly uloženy i peníze z divadla, plesu a 
táboráku – celkem 80 000 Kč a také dar 100 000 Kč. Mezi další akce patřila škola 
v přírodě, která byla velmi úspěšná, jen jsme měli stížnost na některé problémy 
se správcem. Dále rozlučkový pobyt páté třídy v Bělči, jarní táborák, …                                                         



Potom se hovořilo o zastupování za nemocnou p. učitelku Blodigovou, které 
bylo zvládnuto díky P. Radové, M. Novákové a E. Tomanové. 

Na třídních schůzkách byli rodiče ve 4. třídě seznámeni s tím, že jejich děti 
budou mít již možnost pokračovat na naší škole na druhém stupni. 

Ze současné 5. třídy se dostali na osmiletá gymnázia 2 žáci. 

II. 

Nyní nás čeká zahradní slavnost, na které benefičně vystoupí skupina 
Lokomotiva. 

Chystané akce pro další školní rok jsou zářijový seznamovací pobyt pro první 
třídu v Bělči, kterého se zúčastní i druhá, třetí a čtvrtá třída s projektovou 
výukou. 

 Velmi důležitou akcí bude podzimní aukce výtvarných děl dětí i rodičů 
s tombolou zážitkových voucherů, kterou budou uvádět p. Janečková a 
Abbasová. Aukci zaštiťuje náměstek primátora pan Vyhnánek. 

Rada byla seznámena s nástupem nové asistentky a vychovatelky u 4. třídy p. 
Zuzany Šafránkové a od září se změnou vyučující u budoucí čtvrté třídy, paní 
Novákovou nahradí Lucie Jelínková. 

III. 

Po benefici se rozběhla lepší spolupráce mezi p. architektkou Seho, městskou 
částí Praha 7 a magistrátem. Stále jsme ve stádiu sběru razítek. 

IV. 

Další zasedání školské rady bude 19. listopadu 2019. 

 

Zápis pořídila 

Marcela Hesová 

 

 


