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  Zápis č. 1, školní rok 2016/2017 - jednání Školské rady 

ZŠ, Praha 4, Mikulova 1594, konané dne 29. 8. 2016 

 

 

 

přítomni: Lucie Příhodová, Lenka Holcová, Ing. Bibiana Kučerová, Hana Šimandlová, Josef 

Zlámal, Mgr. Tomáš Jileček 

hosté: Mgr. Michaela Lipertová, Mgr. Martina Lipárová 

 

 

Program: 
1. Zahájení schůze – paní Příhodová zahájila schůzi.  

  

2. Paní Lipertová členy Školské rady podrobně seznámila s opatřeními ohledně inkluze, 

informovala o zavedení elektronických žákovských knížek a třídních knih na 2. stupni, o 

rekonstrukci vstupního prostoru školy (šatní podhledy) a malování wc a některých tříd 

během prázdnin, o zařazení povinných třídnických hodin do rozvrhů tříd, o zavedení boxů 

na zeleninu ve školní jídelně a dalších provozních změnách v novém školním roce. Pro 

školní rok 2016/17 byl zajištěn plný počet pedagogických pracovníků a navýšen počet 

asistentů pedagoga. Tradiční akce školy se budou konat i ve školním roce 2016/17. 

Informace o organizaci školního roku mohou rodiče zjistit na webu školy.  

 

3. Členové školské rady byli informováni o stížnosti rodičů loňské 8. A na otevřenou besedu 

o sexu, na základě které škola přijala opatření, aby se podobná záležitost neopakovala. 

Rodiče žáků 8. tříd budou do budoucna na prvních třídních schůzkách informováni o 

předmětu VOZ (sexuální výchova). 

 

4. Školská rada schválila bez připomínek Školní vzdělávací program a drobné úpravy 

Školního řádu a jeho příloh. Vzala na vědomí Koncepci výchovného poradenství, kdy 

bude rodičům k dispozici formou konzultací speciální pedagožka. Lze využít i 

v poradenství ohledně výběru SŠ. Vzala na vědomí přednesenou koncepci, cíle a profilaci 

školy. 

 

5. Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 bude zaslána členům školské rady elektronicky 

k prostudování a připomínkování, a poté bude schválena. 

 

6. Příští schůze školské rady se bude konat koncem 1. pololetí nebo dle potřeby dříve. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 8. 2016      Zapsala: Lucie Příhodová 

 

 

 


