
Z Á P I S 
 
 

z 18. jednání školské rady Základní školy Černošická 168, Praha–Lipence 
 

ze dne 29. 8. 2012 
 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Kadlec, Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová,  
                   Ing. Monika Smolková 
Omluveni: Patricie Veselá, Ing. Jaroslav Říšský 
Host: Mgr. Jitka Krůtová 
 
Zahájení a schválení programu jednání: 

1. Obsazení školské rady 
2. Kontrola plnění úkolů z minulých školských rad 
3. Projednání a schválení dokumentů předložených ředitelkou školy 
4. Projednání dodatku ke školnímu vzdělávacímu programu 
5. Seznámení s návrhem rozpočtu 
6. Diskuse 

 
Program byl jednomyslně schválen všemi členy školské rady. 
Zapisovatel: Helena Filipová 
Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 
 
Ad 1)  
Mgr. Soňa Hasenkopfová přestala být členkou školské rady, neboť zanikl její pracovní 
poměr. Novou členkou školské rady byla zvolena PhDr. Helena Filipová. 
 
Ad 2)  
Úkoly z minulých školských rad byly splněny. 
 
Ad 3)  
Ředitelka školy předložila školské radě ke schválení tyto dokumenty 

a. školní řád 
b. klasifikační řád 

Školská rada tyto dokumenty jednomyslně schválila. 
 
Ad 4) 
Ředitelka školy seznámila přítomné členy školské rady s obsahem dodatku ke 
školnímu vzdělávacímu programu: 

a. mění se učební plán 
a. hodinová dotace tělesné výchovy byla ve 3. a 4. třídě navýšena ze dvou 

na tři hodiny 
b. výuka informatiky byla ze 4. a 9. ročníku přesunuta do 5. a 6.ročníku 

s hodinovou dotací jedna, respektive dvě hodiny; v hodinách 
informatiky se budou žáci mj. učit psát všemi deseti 

c. největší změna se týká volitelných předmětů: dosud se od 6. do 9. 
ročníku učil německý jazyk tři hodiny týdně; nově budou volitelné 
předměty nabízeny od 7. do 9. ročníku dvě hodiny týdně; kromě 
německého jazyka budou žákům nabídnuty dva další předměty  



 
 

b. průřezová témata 
a. ředitelka školy seznámila členy školské rady se způsobem realizace 

průřezových témat 
 
Školská rada dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu projednala a doporučila 
k realizaci. 
 
Ad 5)  
Ředitelka školy seznámila přítomné členy školské rady s návrhem rozpočtu na 
kalendářní rok 2013. Upozornila na nutnost v budoucnu školu rozšířit a vybudovat 
nové učebny.  

 
Ad 6) 
Příští zasedání školské rady bylo naplánováno na 8.10. 2012 v 17:15 hod. 


