
ZÁPIS 

 

z 15. jednání Školské rady Základní školy Černošická 168, Praha-Lipence 

ze dne 30. 1. 2012 

 

Přítomni: Mgr. Jitka Pokorová, Mgr. Soňa Hasenkopfová, Ing. Tomáš Kadlec, 
                    Mgr. Petra Zímová, Ing. Monika Smolková, pí Patricie Veselá 

omluven: Ing. Jaroslav Říšský 

Hosté:  Michal Popek 

 

Zahájení a schválení programu jednání : 

1) volba předsedy 
2) kontrola plnění úkolů z minulých školských rad 
3) projednání inspekční zprávy České školní inspekce 
4) projednání rozboru hospodaření za rok 2011 
5) projednání rozpočtu školy na rok 2012 
6) diskuze 

Program byl schválen jednomyslně všemi členy školské rady. 

Zapisovatelem pověřena: Patricie Veselá 

Ověřovatelem zápisu pověřena: Soňa Hasenkopfová 

ŠR vzala na vědomí rezignaci Mgr. Jitky Pokorové na člena ŠR a že na její místo byla 
zaměstnanci zvolena Mgr. Petra Zímová. 

 

Ad bod 1) 

- volba předsedy, jednoznačně zvolen za předsedu ŠR Ing. Tomáš Kadlec 

Ad bod 2) 

- kontrola plnění úkolů - vyřízeno 

 

 

 



Ad bod 3) 

projednání a plnění úkolů na základě inspekční zprávy ČŠI: 

- schválení nového školního řádu : nový školní řád byl projednán, vzat na 
vědomí, jednomyslně schválen dne 30.1. 2012 , účinnost stanovena od  

      1.2. 2012 
- dále byly projednány změny školního vzdělávacího programu, byly 

zapracovány připomínky ČŠI 
- od 28.11. 2011 je realizováno nápravné opatření  ve vztahu k nevyučování 

pracovní činnosti ve 3. ročníku, hodina byla přesunuta na odpolední vyučování 
a je již vyučována 

- nápravné opatření, ve vztahu k bodu, rodiče nejsou dostatečně informováni 
prostřednictvím žákovských knížek o klasifikaci všech složek českého jazyka 
bylo přijato nápravné opatření spočívající ve zlepšení pedagogické 
dokumentace a ve zlepšení tohoto problému 

- vlastní hodnocení školy dosud není zpracované, plánuje se jeho zpracování do 
30.3. 2012  

- veškerá vytčená porušení právních předpisů byla odstraněna 

Michal Popek se omlouvá z jednání ŠR, je mu položena Soňou Hasenkopfovou  první 
otázka a to, kdy byl vyvěšen konkurz na nového ředitele školy na webových 

stránkách? Odpověď: konkurz byl vyvěšen v pátek 27.1. 2012. 

Druhý dotaz od Soni Hasenkopfové je:  zda inspekční zpráva byla důvodem 

okamžitého odvolání pí ředitelky Zdeňky Masnerové z funkce ředitelky školy. 
Odpověď byla ANO. 

 

ad bod 4)  

- školská rada projednala rozbor hospodaření za rok 2011 bez připomínek 
 

ad bod 5) 

- Školská rada projednala rozpočet na rok 2012 bez připomínek s tím, že škole 
zatím není známo, zda byl rozpočet radou MČ Praha-Lipence schválen. 
 

ad bod 6) 

- schváleny termíny konání školských rad v 1.pololetí 2012, a to: 23.4. 2012  
     a 4.6. 2012, vždy od 17:00 hodin 


