
Z Á P I S 

 

z 50. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 26. srpna 2020 

 

Přítomni:  Tomáš Kadlec, Martina Kelíšková, Lenka Kadlecová, Ivana Žáková,  

Petra Zímová  

Omluvena:  Jana Ullspergerová  

Hosté:  Pavla Doubková (bývalá předsedkyně), Jitka Krůtová (ředitelka školy) 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele 

- představení nově zvolených členů z řad zástupců rodičů 

 

2. Volba předsedy ŠR 

- paní Zímová navrhla pana Kadlece 

o  hlasování: pro - 4, zdržel se - 1, proti - 0  

o novým předsedou ŠR byl zvolen Tomáš Kadlec 

 

3. Schválení školních směrnic 

- Školní řád – ve školním řádu byly provedeny čtyři změny, dvě drobné úpravy 

textu a dvě doplnění, která vyplynula po koronakrizi: 

o povinnost žáků účastnit se distanční výuky 

o povinnost rodičů dohlédnout na distanční výuku dětí 

o zákaz používání tužky k psaní klasifikačních prací a známek do ŽK 

o vypustil se bod s čipy (z důvodu provozu recepce není potřeba, aby žáci 

měli čip na otevírání dveří) 

- Klasifikační řád – došlo k drobným úpravám kritérií pro vypracovávání 

referátů a seminárních prací 

- Školní vzdělávací program – byl vypracován dodatek ŠVP, ve kterém jsou 

zapracovány hlavní zásady distančního vzdělávání  



 

4. Organizace nového školního roku, připravované novinky 

- pro školní rok 2020-2021 budou přijata určitá bezpečnostní opatření ve snaze 

omezit šíření nákazy onemocnění Covid-19 → opatření se budou v průběhu 

školního roku přizpůsobovat momentální situaci a řídit se nařízeními, 

případně doporučeními, MŠMT, MZ a Hygienickou stanicí hl. města Prahy: 

o omezení volného pohybu v budově školy pro žáky,  

o omezení (nebo zákaz) vstupu pro návštěvy, 

o omezení akcí, při kterých dochází k setkávání více ročníků 

o dočasné zrušení nebo jiná forma akcí pro veřejnost… 

- mimořádné třídní schůzky 31. 8. od 18 hod. (z důvodu výjezdů a zahájení 

školního roku) 

- zavádění průkazu ISIC → identifikační mezinárodní karta s řadou výhod a 

možných slev, pro školu identifikace, čip na obědy, výhledově možno využít i 

pro docházkový systém 

- změna v organizaci školní družiny → budeme testovat možnost vyzvedávání 

dětí v čase 12:45-13:15 hod. (snaha vyjít vstříc rodičům, kteří potřebují dítě 

vyzvednout dříve než v 15 hodin) 

- žákovské knížky – v tomto roce naposledy papírová forma (použijí se poslední 

zásoby) → postupně se během roku bude přecházet na elektronické  

(v 1.-2. třídách zůstanou papírové i nadále) 

- z důvodu zvyšujícího se počtu žáků a omezené kapacity školní jídelny bylo 

nutné provést v rozvrhu určitá opatření, aby došlo k plynulejšímu odbavení 

žáků v době oběda (uměle vytvořeno odpolední vyučování) 

- aj. 

 

5. Diskuse 

- paní ředitelka informovala o pokračujících projektech: 

o přírodní učebna na školní zahradě → projekt je pozastaven z důvodu 

administrativních nedostatků 

o projekt „školní dvůr“ – je právě realizován, po dohodě se sousedy byla 

zbourána kamenná zeď mezi školním pozemkem a pozemkem sousedů, 

momentálně probíhá stavba nové zdi, v průběhu září by měl být položen 

umělý povrch s grafickými herními a didaktickými prvky 



- dotaz pana Kadlece: jakým způsobem škola bude řešit výuku poté, až se do 

lavic vrátí žáci po téměř půl roce od uzavření škol?  

o odpověď paní ředitelky: 

 v pedagogickém sboru jsme si vypracovali přehled učiva, které se 

v jednotlivých třídách  v hlavních předmětech (M, ČJ, AJ) 

probíralo v době distanční výuky a dále učivo, které nebylo 

probráno vůbec  

 z výše uvedeného bude vybráno učivo, které je potřeba probrat 

znovu a důkladněji zopakovat, a dále to, které je možné 

z učebního plánu pro tento rok vyřadit  

 po návratu z harmonizačního výjezdu bude zmapován stav 

znalostí žáků a podle získaných výstupů bude naplánován další 

postup 

- dotaz pana Kadlece: jak bude škola řešit úpravu používání mobilů podle novely 

školského zákona? (pozn. zapisovatelky: dle novely školského zákona školy 

mohou žákům zcela zakázat ve škole používání mobilních telefonů) 

o odpověď paní ředitelky: možnosti zakázat mobily ve škole nemáme 

v úmyslu využít, naším cílem není zakazovat, ale naučit naše žáky, jak a 

kdy mobil mohou využívat a kdy je to nevhodné 

 

Příští schůzka:  

 termín: středa 14. 10. 2020  v 16:30 hodin  

 program: revize jednacího řádu, schválení Výroční zprávy za rok 2019-2020 

 

 

Zapisovatel: Petra Zímová 

Ověřovatel zápisu: Tomáš Kadlec 

 

 

 


