
 
Základní škola  Petřiny  -  sever, Praha 6 

Na Okraji 43/305, PSČ 162 00  e-mail:skola@zspetriny.cz  

Tel/Fax  235090730 / 235090752 

 

 

Schůzka konaná 27.3 2014 
 

Přítomni:  Ohanková Jana  
                 Dvořáčková Lucie 
                 Stárek Jakub 
                 Blažka Petr 
                 Bencová Jiřina 
Omluvena  Šnajdaufová Kateřina      
Hosté:      Kindlová Jana 
                       
  Program:  
- jednací řád rady školy 
- volba předsedy rady školy 
- informace o rozpočtu školy a plánovaných rekonstrukcích  
- informace o projektu ŠKOLA NA DOTEK 
- seznámení s aktivitami školy již realizovanými a zároveň plánovanými  
 

1. Předsedkyní rady školy byla jednomyslně zvolena paní učitelka Jiřina Bencová. 
2. Došlo k představení a vzájemnému seznámení členů rady školy. 
3. Členové rady školy byli seznámeni s návrhem rozpočtu finančního příspěvku od 

zřizovatele na provoz v roce 2014. Návrh rozpočtu byl schválen s připomínkou, 
aby napříště byl porovnán s přípěvkem za loňský rok.  

4. Informace o akci „Noc s Andersenem“, která proběhne z 3. na 4. dubna. Akce 
bude motivovaná detektivním příběhem a výtvarnou soutěží. Zúčastní se většina 
tříd prvního stupně, některé třídy však nikoliv, jelikož třídní učitelé namohou 
s objektivních důvodů setrvat s dětmi ve škole přes noc. Řešilo se, zda by bylo 
možné nahradit dotyčné pedagogy rodičem, členem občanského sdružení nebo 
jiným zaměstnancem školy. Dále se zvažovala i možnost pronájmu školní učebny 
občanského sdružení, které je pojištěno, např. za 1 Kč. Pan Stárek 
zprostředkoval telefonicky kvalifikovanou právní poradu a vyšlo najevo, že 
takovýto způsob řešení bude zřejmě možný.  

5. Informace paní ředitelky o projektu „Škola na dotek“. Bude ve škole vytvořena 
speciální učebna s 35 tablety s podporou MČ Praha 6 i školy. Bude vytvořen 
rozvod internetu po celé škole, včetně wifi pokrytí, interaktivních tabulí a další 
prostředky. Projekt zahrnuje i rozsáhlé vzdělávání učitelů ve dvou vlnách, zatím 
probíhá první. Na radě školy byla diskutována vhodnost informačních technologií 
pro nejmenší žáky, jakož i zdravotní rizika při práci s technikou.  

6. Rada školy se zabývala z podnětu zástupců rodičů situací se školním hřištěm, 
kde je přístup veřejnosti na hřiště omezen na všední dny odpoledne. Jindy to 
možné není, ačkoliv je hřiště jedinou podobnou veřejnou plochou na Petřinách. 
Řešila se možnost nalezení kustoda pro další hodiny včetně víkendů.  

7. Informace paní ředitelky o nových webových stránkách, které bude provozovat 
firma Boxed, která zařizuje i vybavení pro projekt „Škola na dotek“. Bude 
rozšířena možnost editace stránek všemi zúčastněnými uživateli, včetně stránek 
jednotlivých tříd.  

8. Rada školy byla seznámena paní ing. Ohankovou o akcích Centra aktivit pro 3 
generace Společný den. 

9. Paní ředitelka seznámila radu školy s plánovanými školními akcemi na nejbližší 
období: Výstava výtvarných děl v Ústavu makromolekulární chemie, velikonoční 
dílny, talentové zkoušky do výtvarných tříd, zájezd do Anglie, plenéry výtvarných 
tříd, Zahradní slavnost 19.6, Příběhy našich sousedů v Technické knihovně 1.4., 
rekonstrukce školní kuchyně, řešení koridoru mezi školní budovou a budovou 
jídelny. 

10. Na příští radě školy, která se uskuteční do konce školního roku bude mj. 
projednán koridor, Zelená učebna a školní hřiště. 

                                                                                                              zapsal: Petr Blažka 


