
Z Á P I S 

 

z 26. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 27. srpna 2014 

 

 

Přítomni:    Pavla Doubková, Ing. Monika Smolková,   

          Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová           

Omluveni:  Ing. Jaroslav Říšský, Patricie Veselá 

Host:   Mgr. Jitka Krůtová 

 

 

Program jednání: 

1. zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Školní řád 

- Školská rada projednala a jednomyslně schválila aktualizovaný Školní řád 

 

3. Školní vzdělávací program 

- Školská rada jednomyslně schválila přepracovaný Školní vzdělávací program 

 

4. volby do ŠR 

- k 31. 12. 2014 končí ŠR volební období 

- volby zástupců rodičů se budou konat na příštích třídních schůzkách 

konaných 19. listopadu 2014 

 

5. stavební úpravy školy 

- v tomto školním roce budou na škole dvě první třídy 

o chybějící třída se zřídila z klubovny školní družiny 

o chybějící prostory pro šatny byly provizorně vyřešeny vybouráním 

dvou „klecí“ mezi stávajícími šatnami  

 



 

- nástavba 

o měla by být dokončena v polovině listopadu, stavět se začalo již 

30. června 2014 

o v nástavbě budou dvě učebny a kabinet – obě učebny se zaplní již v 

příštím školním roce (škola bude v příštím školním roce potřebovat 

dvě učebny navíc – odejde jedna devátá třída a za ni přijdou dvě první 

třídy, kmenová učebna deváté třídy je tak malá, že ji nelze využít pro 

jinou třídu a tudíž druhou volnou učebnu využijeme pro umístění 

třídy místo této „mikrotřídy“) 

o v souvislosti s nástavbou byla vyměněna okna v učebnách v přízemí 

pod probíhající nástavbou 

- přístavba 

o během prázdnin se začalo pracovat i na přístavbě – byla vybrána 

architektonická firma, zpracovány návrhy 

o financování: obec se ve spolupráci se školou pokusí získat peníze 

z grantu na rozšíření kapacity základních a mateřských škol, který na 

začátku prázdnin vyhlásilo MŠMT 

o pokud se podaří sehnat peníze a nenastanou komplikace, měla by být 

přístavba dokončena v roce 2018 

 

 

Zapisovatel: Helena Filipová 

Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 

 

Termín následující schůzky: úterý 14. 10. 2014 v 18:30 hodin 


