
Z Á P I S 

 

z 37. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 22. května 2017 

 

 

Přítomni:  Pavla Doubková, Olga Ekartová, Michal Popek,  

Jana Ullspergerová, Petra Zímová  

Host:  Jitka Krůtová (ředitelka školy) 

Omluvena: Klára Kožíšková 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 

2. Rozpočet školy 

- na rok 2017 byl schválen rozpočet ve školou požadované výši:  

o na provoz školy – 1 850 000 Kč  

o na provoz tělocvičny – 300 000 Kč 

o účelová dotace na opravy objektů v užívání ZŠ – 300 000 Kč 

 

3. Organizace příštího školního roku 

- proběhl zápis do 1. ročníku: 

o celkem 59 dětí, z toho 5 žádostí o odklad, 54 žádostí o přijetí 

o přijato 44 dětí, z toho 43 s trvalým bydlištěm v Lipencích +1 s bydlištěm 

v obci bez školy a sourozenec navštěvuje 1.-8. ročník naší školy 

(kritérium 2),  

o nepřijato 10 dětí (kritérium 3-7) 

o škola otevře dvě třídy po 22 žácích 

- škola nemá prostory pro dvě třídy, chybí jedna učebna  s vedením obce 

projednány čtyři možné varianty: 



o výuka v náhradních prostorách se zajištěním dopravy 

o vyučování na směny (střídání dopoledního a odpoledního vyučování 

v cyklech sudý x lichý týden) 

o sloučení dvou tříd (bylo by možné v případě letošních 3. ročníků  

celkem 32 žáků) 

o „párová výuka“ – dva ročníky sdílí jednu kmenovou třídu (budoucí třetí 

třídy) 

- na základě jednání ředitelky školy s vedením obce vybrána jako 

nejoptimálnější řešení situace varianta „párové výuky“  rodiče žáků obou tříd 

mailem dne 19. 5. 2017 svoláni na mimořádnou schůzku 29. 5. 2017 s cílem 

informovat rodiče o organizačních změnách v příštím školním roce 

- dne 20. 5. 2017 rozpoutala paní Černická mezi rodiči žáků budoucích 3. tříd 

kampaň s cílem změnit toto rozhodnutí  

 

4. Přístavba pavilonu 

- starosta informoval o dotaci ve výši 8 000 000 Kč – tyto prostředky budou 

použity na zahájení stavby ještě před schválením dotace 

- přes prázdniny: příprava pozemku, bourání domečku, přípojky 

 

 

Zapisovatel: Jana Ullspergerová 

Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková 

 

Termín následující schůzky:  středa 30. 8. 2017  v 17:00 hodin  


