
Zápis ze zasedání školské rady 19. listopadu 2019 

Přítomni: René Fischer, Marta Pasková, Lucián Kantor, Marcela Hesová, 
Kateřina Kracíková,  

Omluveni: Roman Šafránek, Václav Jílek, Marie Pavlíčková, Petr Chlumský 

Host: Pavlína Radová 

Program: 

1. Zpráva o činnosti ZŠ Bratrská od posledního zasedání školské rady 
2. Výroční zpráva za minulý školní rok 
3. Stav přípravy stavby budoucí školy 
4. Připravované akce 
5. Různé 

1. 

Rada byla seznámena s odchodem ve zkušební době paní Z. Šafránkové 
(asistentka a vychovatelka 5. třídy) z důvodu přechodu její dcery na domácí 
vzdělávání. Ihned byly dány inzeráty a probíhají setkání se zájemci. Ve 4. třídě 
nastoupila jako třídní paní zástupkyně K. Kracíková, podle reakcí dětí i rodičů na 
tripartitních schůzkách je příchod nového třídního učitele bez problémů. Došlo 
k přechodu 2 žáků z domácího vzdělávání do řádné docházky, děti jsou 
umístěné v Klokánku Praha 8, paní ředitelka vyzvedla pomoc rodičů i dětí pro 
tyto sourozence.  

Na mimořádné školské radě byl vznesen požadavek na vytvoření krizového 
manuálu na řešení problematických situací. Paní ředitelka byla na školení této 
problematiky a na jeho základě vypracovala desatero, které rada doporučila 
ještě upravit – návrh připraví p. Fischer.  

2. 

Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 rada schválila s drobnými připomínkami 
(doplnění textu o informaci čerpání grantu z fondů EU – připraví M. Pasková). 

  



3. 

Paní ředitelka radu seznámila s novými informacemi o postupu přípravy stavby 
nové školní budovy. Byla zrušena stavební uzávěra a zainteresovaní sousedé se 
neodvolali. 

V této souvislosti se hovořilo i o budoucím druhém stupni. Pan Šulák, budoucí 
učitel přírodovědných předmětů, dochází každé pondělí na hodinu informatiky 
v 5. třídě, tvoří Školní vzdělávací program pro druhý stupeň a připravuje nábor 
a pravidla přijímání nových žáků, pokud bude potřeba doplnit budoucí šestou 
třídu. Také se v září zúčastnil třídních schůzek v této třídě. 

4. 

 Z připravovaných akcí bude nejdříve podzimní aukce výtvarných děl dětí i 
rodičů s tombolou zážitkových voucherů, kterou bude uvádět paní Martina 
Delišová. Akce se uskuteční v Muzeu hudby, kromě aukce děl bude i stužkování 
prvňáčků, hudební program a uvedení nové školní písně.  

Dále školu čekají adventní věnce, vánoční divadlo a hory. 

5. 

Další zasedání školské rady bude 10. března 2020 od 17.00 hod. 

 

Zápis pořídila 

Marcela Hesová 

 


