
Z Á P I S 

 

z 27. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 14. října 2014 

 

 

Přítomni:    Pavla Doubková, Ing. Jaroslav Říšský, Ing. Monika Smolková  

          Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová           

Nepřítomna: Patricie Veselá 

Host:   Mgr. Jitka Krůtová 

 

 

Program jednání: 

1. zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. výroční zpráva 

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

2013/2014 

- výroční zpráva byla všemi přítomnými členy prodiskutována a schválena 

 

3. informace o průběhu stavebních prací 

- paní ředitelka informovala členy ŠR o průběhu stavebních prací na nástavbě 

školy, v současné době probíhají dokončovací práce  

- paní ředitelka informuje o plánované stavbě nového pavilonu 

o členové ŠR byli seznámeni s dokončenou architektonickou studií, 

která bude podkladem pro přípravu projektové dokumentace,  

o nad studií proběhla diskuse ohledně několika témat:  

� využití hřiště navrženého na střeše pavilonu, 

� využití jedné místnosti pro veřejnost – kombinace obecní 

knihovny, přednáškové místnosti atd… 

o pokud se podaří sehnat finanční prostředky, přístavba by měla 

dokončena v roce 2018 



 

4. diskuse 

- pan Říšský se ptá, zda škola v souvislosti s násilným činem ve škole ve Žďáře 

na Sázavou plánuje nějaká mimořádná opatření (pozn.: do střední školy ve 

Žďáru nad Sázavou vnikla psychicky nemocná žena a nožem ohrožovala 

studentky, chlapce, který chtěl spolužákům pomoci, způsobila smrtelné 

zranění) 

o paní ředitelka informuje ŠR, že škola neplánuje žádná mimořádná 

opatření, ale této tragické události využijeme při argumentaci 

o opodstatnění bezpečnostních opatření, která ve škole platí: 

� do vestibulu je vstup volný, zde mohou rodiče a návštěvy čekat, 

prostor je monitorován, 

� druhé vchodové dveře jsou opatřeny koulí, návštěvy zvoní na 

zvonek k hospodářce nebo školnici, vpouští je buď 

elektronickým zámkem, nebo osobně, 

� žáci naší školy i zaměstnanci mají možnost otevřít si dveře 

pomocí čipu 

� děti jsou opakovaně upozorňovány, že za sebou musí dveře 

zavírat, že do školy nesmí nikoho vpouštět, učíme je jak se 

zachovat v případě, když jdou okolo dveří a někdo je prosí o 

vpuštění… 

- J. Říšský oznámil ukončení členství ve školské radě k dnešnímu dni 

 

 

Zapisovatel: Helena Filipová 

Ověřovatel zápisu: Petra Zímová 

 

Termín následující schůzky: pondělí 26. 1. 2015 v 17:00 hodin 


