ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 14. KV TNA 2007
P ítomni: pí ermáková, pí Henychová, p. Hejduk, p. Šindelá , p. Vihan
Omluvena : pí Ž árská ( nemoc )
Host : p. Dund ra
Program:
1.) Informace pana editele:
a) Aktuální stav rekonstrukce :
Rekonstrukce školy je z v tší ásti dokon ena, budova je již p edána, n které drobné úpravy zbývají k dolad ní,
za íná se se st hováním nábytku a materiálu.
b) Aktuální stav ve škole :
V p íštím školním roce budou otev eny t i 1. t ídy, jednu bude navšt vovat mentáln postižená hol i ka, zajišt n
je asistent. Žáci 9. t íd se ú astnili úsp šn p ijímacího ízení na st ední školy, pouze n kte í využívají možnosti
2. kola, kone ný výsledek proto ješt není znám. Žáci po slou ení škol nemají problémy s komunikací.
Káze ské problémy se ve v tší mí e vyskytují pouze ve t íd 9. B.
31. 5. eká žáky Den bezpe nosti ( akce záchraná ).
26. 6. bude kv li st hování ješt jeden den editelského volna.
c) ŠVP
Na ŠVP se pracuje ve škole již 2. rokem a v zá í bude p ipraven k ov ování.
d) St hování všech žák k 1. 9. 2007 na ZŠ D dina
Pan editel sd lil len m Školské rady d vody pro to, aby bylo p istoupeno ke st hování všech žák již
po átkem školního roku 2007/ 2008 ( levn jší provoz školy, lepší možnost zajistit kvalitní výuku ).
Dále oznámil Školské rad všechny kroky, které byly u in ny, aby ke st hování mohlo v tomto termínu dojít
( získání souhlasu pedagog , zjišt ní mín ní rodi na t ídních sch zkách a prost ednictvím t ídních d v rník ,
informace ve školce rodi m budoucích prv á k , Den otev ených dve í na ZŠ D dina).
Školská rada byla seznámena s faktem, že v tšina rodi se st hováním k 1. 9. 2007 souhlasí ( 2. stupe
jednomyslný souhlas, 1. stupe – 23 rodi proti ).
Pokud Školská rada myšlenku st hování za t chto okolností podpo í, bude pan editel žádat u z izovatele
revokaci usnesení, podle kterého m l být termín pro rozhodnutí o st hování až 1. 1. 2008.
P ipomínka pí Henychové – byl zde p íslib zástupc z izovatele, že bude zajišt na autobusová doprava pro žáky
z odlehlejších ástí spádové oblasti. Pan editel odpov d l, že již obdržel rozhodnutí, podle kterého budou stav t
ranní autobusy v Libocké ulici ve dnech školního vyu ování.

Na základ všech t chto informací doporu uje Školská rada p esunutí t íd z budovy ve Vlastin
ulici do budovy ZŠ D dina za podmínky, že bude zavedena bezpe ná autobusová doprava tak,
aby d ti ze spádové oblasti Vlastiny nep echázely Evropskou ulici v dob za átku školního
vyu ování.

2.) Pan Vihan informuje leny Školské rady o dalším možném využití budovy ZŠ Vlastina. Budova by
m la být pronajata op t pouze jako školské za ízení, M Praha 6 neuvažuje o jejím prodeji.
3.) Prohlídka ZŠ D dina

Zapsala Eva Henychová

