
Základní škola  Petřiny  -  sever, Praha 6
Na Okraji 43/305, PSČ 162 00  e-mail:skola@zspetriny.cz 
Tel/Fax  235090730 / 235090752

                                            Zápis ze schůzky Rady školy dne 24.5.2018

Přítomni: S. Boumová, M. Štindlová, J. Bencová, J. Kindlová – ředitelka školy, host
Omluveni: pí Malíková, p. Stárek, P. Blažka

1. Pí ředitelka seznámila RŠ se závěry ČŠI. RŠ je těmito závěry potěšena, jsou velmi pozitivní a objasňují
pozitivní atmosféru školy.

2. Členové RŠ byli seznámeni s rozpočtem finanč. prostředků pro hospodaření školy v roce 2018.
3. Rozpočet byl schválen.
4. Pí ředitelka vysvětlila některé dotazy týkající se financování spojené s  GDPR.
5. Pí ředitelka informovala o grantech, o které škola zažádala:

 grant na školní zahradu, o který škola požádala MŽP
 grant pro výjezd do Anglie
 grant na zážitkové kurzy, které proběhnou v září 2018 pro budoucí 6. ročníky
 grant pro dílny rodičů a dětí

6. Co se dělo, děje ve škole? Informovala pí ředitelka:
 rekonstrukci vrátnice, která se letos neuskuteční
 pokračování v programu šablon, ve kterém škola pokračuje už 2. fází
 Dni Začít spolu, který proběhl 23/5
 o zápisu dětí do 1. tříd: k zápisu přišlo 148 dětí, budou otevřeny 3 první třídy s 76 dětmi, v 1.

třídách budou 2 asistentky pro děti s dysfázií
 o zkouškách do výtvarné 6. třídy

7. Pí ředitelka informovala o akcích, které mají proběhnout do konce letošního školního roku:
8. Zahradní slavnost - 14.6.
9. Vernisáž projektu spojeného s výukou finanční gramotností v 5.A, financovaného Českou 

spořitelnou - 31.5.
10. Začít spolu - výměna partnerských zkušeností učitelů z celé republiky
11. Dotazy rodičů:

 Jak se zvýšila bezpečnost dětí po realizaci přechodů?  

1. Byl vznesen dotaz směr k MČP6 – členům školské rady za MČP6 budou dotazy zaslané elektronicky 
 Zjištění bližších informací ohledně ne/zrušení  nápadu vytvořit ubytovnu v 2. patře Billy
 Jak se vyvíjí jednání SNEO a MČ Prahy 6 – poskytnutí aktuální informací, kdy budou dokončené 

poslední části týkající se spojovací chodby mezi recepcí a jídelnou – zejména nedodělky, které byly 
sepsané při kolaudaci 

 Informace o výběrovém řízení na firmu, která má pokračovat v rekonstrukci recepce a dokončení 
spojení recepce s jídelnou

1. Zprávy ze schůzky SRPŠ
2. Třídní schůzky pro budoucí 6. ročníky
3. Dotaz na preventivní akce konané v naší škole k předcházení šikany
4. Akce IZS ve škole 1.6.
5. Všechny dotazy vysvětlila pí ředitelka ke spokojenosti rady školy.

Zapsala J. Bencová


