
Z Á P I S 

 

z 16. jednání školské rady Základní školy Černošická 168, Praha-Lipence 

ze dne 23. 4. 2012 

 

Přítomni: Mgr. Jitka Pokorová, Mgr. Petra Zímová, Ing. Jaroslav Říšský,  
                   Ing. Tomáš Kadlec, Ing. Monika Smolková 

Omluveni: Mgr. Soňa Hasenkopfová, pí Patricie Veselá 

 

Zahájení a schválení programu jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů z minulých školských rad 

2. Informace předsedy školské rady o stavu a plánu jednání konkurzní komise 

3. Projednání podnětu od rodiče, který byl zaslán starostovi MČ Praha-Lipence. 
 
4. Projednání informačního letáku centra Pexeso ohledně plánovaných aktivit v  
    ZŠ Lipence a informace předsedy školské rady o projednání obsahu tohoto letáku 
    ve školské komisi MČ Praha-Lipence. 
 
5. Diskuze 
 

Program byl schválen jednomyslně všemi členy ŠR. 

Zapisovatel: Monika Smolková 

Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 

 

Ad 1) 

ŠR obdržela materiál „Vlastní hodnocení školy za školní roky 2009/2010 a 
2010/2011“. Tento materiál bude rozeslán mailem členům ŠR a na příští schůzi ŠR 
bude projednán. 

Bývalou ředitelkou školy Mgr. Zdeňkou Masnerovou byl zpracován „Návrh strategie 
školy“ a předán v měsících 11,12/2011 starostovi p. Michalu Popkovi. 

 

 



Ad 2) 

Konkurzní komise otevřela 20 obálek s kandidáty na nový post ředitele školy. O 
novém řediteli školy bude rozhodnuto do 30. 4. 2012. 

 

Ad3) 

Byla projednána stížnost od rodiče Lukáše Melicha zaslaného p. starostovi                   
Michalu Popkovi ke stavu ZŠ. ŠR pověřila předsedu ŠR Ing. Tomáše Kadlece 
následující odpovědí: 

Nový ředitel ZŠ Lipence bude vybrán ve výběrovém řízení a nová koncepce školy bude 
vycházet z jeho plánů. Pokud bude mít rodič zájem řešit stížnost osobně, může přijít 
na jednání následující ŠR. 

 

Ad4) 

Informační leták od rodinného centra Pexeso 

Na novém řediteli školy, po dohodě se zřizovatelem, bude, aby zaujal stanovisko 
k nabídce rodinného centra Pexeso. 

 

Ad5) 

Termín následující schůzky: 4. 6. 2012 v 17:00 hod. 

 

Ostatní: 

Informace o stavu školy v současné době – nikdo z učitelů zatím nedal 
výpověď. 

Kapacita školy – v rámci zprávy o zápisu do 1. tříd bylo konstatováno, že pro příští 
zápis do 1. třídy ve školním roce 2013/14 má ZŠ kapacitu k přijetí max. jedné 1. třídy, 
tj. max. 30 žáků. Vedení školy z toho vyvozuje, že 1. 9. 2013 bude problém s přijetím 
žáků do dvou tříd, protože kapacita školy bude nedostatečná.  

Přihlášky na víceletá gymnázia podalo 9 dětí, z toho 5 z 5. třídy a 4 ze 7. třídy. V 5. 
třídě je 20 dětí a v 7. třídě 17 dětí. 

Nově zakoupený pozemek - členové ŠR si prohlédli nově zakoupenou zahradu a 
pověřili Mgr. Jitku Pokorovou odesláním požadavků na okamžité užívání zahrady pro 
školní účely zřizovateli ZŠ Lipence. 


