
Schůzka Rady školy ZŠ Petřiny Sever 14. 10. 2015. 

1. Předsedkyně Rady školy, pí. uč. Bencová zahájila schůzku. 
Paní ředitelka Kindlová podala informaci k výroční zprávě školy 
Zpráva o činnosti školy byla přijata bez připomínek a jednomyslně byla odhlasována Radou 
školy 

2. Úpravy školního řádu -  sladění legislativních nároků a termínů – schváleno Radou školy bez 
připomínek a jednomyslně 
3. Bezpečná cesta do školy – paní učitelka Bencová podala informaci o korespondenci: bude 
přechod v ulici Na Okraji u křižovatky s Křenovou, v ulici Pešťukově na křižovatce s Křenovou se 
neplánuje, řešením by zde mohl být retardér 
4. Další informace: 

 informace o další spolupráci s Metrostavem po výzdobě průchodu v Dejvicích 

 informace o školním webu, elektronická žákovská knížka, hromadná komunikace s rodiči 
 vystoupení školního bigbandu pana učitele Nováka – koncert u Boromejek a další akce 

 brigáda na školní zahradě 11.10. – velké zapojení rodičů i dětí, výborná atmosféra, hodně 
vykonané práce 

 další plány na oživení školní zahrady – herní pojetí horní části po přemístění pyramidy 

 informace o přípravách propojení školy se školní jídelnou -viz webové stránky školy. 
 informace o připravovaném oplocení školního hřiště a snaze o jednotná pravidla režimu na 

školních hřištích v Praze 6, plány úprav školního hřiště v budoucnosti 
 řešení nových nutričních doporučení školní jídelnou: změny budou zaváděny postupně, zatím 

je měsíční vyhodnocování spotřebního koše jídel v pořádku 

 informace k výuce angličtiny s rodilým mluvčím je nabízena žákům 2.stupně formou kroužků- 
viz web.stránky školy- a jak na schůzce uvedla pí ředitelka- vzhledem k předcházejícím 
nedobrým  zkušenostem s výukou rodilých mluvčích se  nepočítá prozatím s dalším 
zařazováním do vyučování. 

  akce pro žáky z nevýtvarných tříd – vodácké výlety, sportovní akce – a hlavně outdoorový 
kurz v Sušicích z minulého týdne 

 výstava výtvarných děl žáků v galerii Vypálené koťátko v Dejvicích od 27.10.  
 výtvarně zaměřené dílny pro rodiče a seniory – více termínů 

 Den stromů – školní projekt 
 celoškolní projekt Migrace – zajišťuje ADRA 

 výtvarné dílny Malování na hedvábí 
 praxe studentů Pedagogické fakulty na naší škole 

5. Další Rada školy bude svolána v březnu – dubnu, podle potřeby dříve 

             Zapsal RNDr.P.Blažka 

 


