
Z Á P I S 

 

z 23. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 7. 10. 2013 

 

Přítomni:   Pavla Doubková, Ing. Monika Smolková,   

         Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová           

Omluven: Ing. Jaroslav Říšský 

Nepřítomna: Patricie Veselá 

Host: Mgr. Jitka Krůtová 

 

Program jednání: 

1. zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele 

2. nový člen ŠR 

- novým členem Školské rady se stala paní Pavla Doubková 

- členství jejího předchůdce Ing. Tomáše Kadlece zaniklo, neboť jeho potomek přestal 

navštěvovat naši školu 

3. volba nového předsedy ŠR 

- volba nového předsedy Školské rady byla z důvodu nepřítomnosti zástupců obce 

odložena na příští jednání 

- další schůzi Školské rady svolá Mgr. Petra Zímová, která vedla i toto jednání 

4. výroční zpráva 

- paní ředitelka předložila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

- výroční zpráva byla všemi přítomnými členy prodiskutována a schválena 

5. jednací řád a volební řád 

- do příštího jednání si členové Školské rady prostudují Jednací řád, aby se mohli 

poradit o jeho případných změnách 

- jednací a volební řád v platném znění zašle všem členům Petra Zímová 

6. diskuse 

o Paní Doubková: Kde a jak jsou evidována konta žáků? 

o Ředitelka školy odpovídá: Veškeré podklady i aktuální stav kont žáků vede 

hospodářka školy v excelové tabulce. V blízké budoucnosti plánujeme 

uveřejňovat stavy kont jednotlivých žáků na webových stránkách školy (bez 

uvedení jména, pouze s evidenčním číslem). 



o Paní Smolková: Jak se kalkulují ceny obědů? (druhé dítě pí Smolkové na jiné škole 

platí za oběd výrazně vyšší částku) 

o Ředitelka školy odpovídá: Cena oběda se stanoví na základě kalkulace 

skutečných nákladů na přípravu oběda.  Tuto nižší cenu jsme schopni zatím 

udržet, protože se nám v minulém roce podařilo zajistit dodavatele, od kterého 

pořídíme suroviny a potraviny za výrazně nižší ceny, než tomu bylo v minulých 

letech. 

o Paní Doubková: Někteří rodiče postrádají informaci o termínech konání 

klasifikačních porad. Jsou uvedeny v Klasifikačním řádu? 

o Ředitelka školy odpovídá: V klasifikačním řádu nejsou, protože jsou každý rok 

v jiném termínu a Klasifikační řád je dokument obecného charakteru. Termíny 

klasifikačních porad ale můžeme přidat do kalendáře akcí na webových 

stránkách, pokud to je pro rodiče potřebná informace.   

o Paní ředitelka informuje: 

o Omlouvání z družiny.  

Ze strany rodičů dle dotazníkového šetření (proběhlo v září) byl zájem o 

odhlašování z družiny prostřednictvím webového formuláře, který je na 

stránkách k omlouvání nepřítomnosti dítěte. Prakticky by nebyl problém 

takový formulář připravit, problémem je snadné zneužití. Škola má za dítě 

odpovědnost a omluvenku z webového formuláře může napsat kdokoliv, aniž 

by škola mohla ověřit autora, proto tento způsob omluvy bohužel nemůžeme 

zavést. 

o Dohled nad žáky. 

Škola má povinnost zajistit dohled nad žáky v průběhu polední pauzy. Pokud 

bude chtít dítě v polední pauze opustit školu, lze pouze na základě písemné 

žádosti rodičů. Formulář bude na webových stránkách školy a nutné 

související úpravy ve Školním řádu projedná Školská rada na svém příštím 

jednání. 

 

 

Zapisovatel: Helena Filipová 

Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 

 

Termín následující schůzky: pondělí 27. 1. 2014 v 17:30 hodin 


