
Základní Škola. Praha 9 _ K"vje

Šinrarrovská 16

19800 Praira 9

Zápis z jednáni školské rady

f}aluur: 9. 1Ů. 20l8. 17:30

Místo: ZŠ Šimanovská
Fřitomrri: i!'{gr' Alerra fiabaťor,á, pí. Šárka Jindrová, Ing" Jana Clrvalirror,á, N,{gr. ]v,{iroslar, Šulák,
p. Pavel Mašek
otrrluverri: Iv,ígr. Bláhová" N,ígr' Pe1r Yrš*ck'Ý
Zapisor'atel ; Mgr' \,Iiroslav Š Lrtťrk

C}včřovirtel : pí. Šrirka .iirrdrová
IJat u'nr př'išt ího j ednár{ : brrde upř'esněntt'

Proglam:

1. Sezntlmení s výsledky' doi,alby' do rndičovskÉ části Šn - ng. Jarra ťlrvalinová

2. Iástupci zřizovatelc * gratulrrjcrne ke znovuzvolení clo zasttrpite]stva obce' S rrejr,ětší
pravděpodobností stávající zásttrpci MČ ve ŠR {p" h4ašek, lvtgr' Vršecký) _ bude upřesněnr: tPM).

3. Seznúnrcní s nál,rhem rozpočtu na r. 2{llg.

- obsahuje částku 500 {}00 Kč rra nákup iriteraktivních talruií 1aŽ 7 ks.) - clotace ocl
zřizovatele.

_ náklady rnirnó naýšen'v zvýŠenínr paČtu Žiiků"

- y případě dalších niikladu na cloq"'bavení ncrr'e tčIocvičny \ze pt>ttžitprtrstřeclli-v
z rezervního Ťbnclu"

* investice: fiózor'ár:í potrubi WC: dčtskó hřište rla zaltrirdě (záleŽi na nol,éru zastupitelstr'u
Mť]): sanac* sklepa;

4. V.ýročni zprúva ru šk. r. 2(}l 7/2$I8

- aktuální pclčt1'' Žákfr 350 dět:í' I. stupeň238 Ž.; iI' stupeň gq Ž.,přípravná tříil.a 13 Ž.

V tonrtir šk" r. 3 nové tříd1,', kapacita škol-v bude narýšena na 430 žákťr.

- VZ schválena: pro schr,álení 4. proti {J. zclrŽel se Ů.

5. Sezmimení se znúugmiv ŠlrP ZÍl

- ŠR doporučuje upravit ibrnrální strukturu dokumentu l, zájnru l*pší čitelnos{i (PDF
s oclka4,'. Ír:rnrátovírní tabulek s přehledenr učiva g r'ýstupťr dle RVP ZV).

- dokument schválen: pro schválení 4. proti 0, zdrŽeli se 0



6. Sezntíntení s nenýttr Švr zv pro žúfu; s lehkým mentdlnírn postiženim

- zpracr:vátl obsalr zatínr alespoň pro aktuální ročník'v se žák-v s l.V{P. buclou zpracnvánY
v šechn-l'' ostattrí rclčniky .

- clokum*nt schválerr: pro sclrválení 4, proti 0. zrlrželi se {}

?, Prt$ekty školj,;

- projt:kl Magistr:átrr Ml-IP v rámci {]P PPR - projektová r1uka ve škole' speciáln1
p*clagog" mezinárr:drrí spcllupráce se ZŠ r, Pr*šor,č (cca 1"5 rnil' Kč)

- Šablrrnv * pro.jekt h4Š'N,1'j'* aktivit1,'posilující polvtechnickou r,ýchoyu, DVl}l}.
t'inancování Školrrího poradenského *entra (cca 1.5 nril' Kč1

8. Ákce šfuly:

* projekt Cirkus Ilap;r-v Kids l 5.*2{).l0. 2018 -rr {,Č]I\4'

- výnrěrrrrý pob.vt žáliů 2.st" v Nčrnecku { 15. 2f}" 10')

_ Proiekt l0f} let Českoslilvenska {říjenllistopacl1

- I)en otevřerryclr civeří, Várroční jarmark 4. 12. 2018

_ Vánoční akadenrie l0' a 1l. 12. 2018

- Škohrí ples 8. 2.2(r1g

- Ly''Žařský yýcr'ik pro 7'A {únor 2*19) * dotace 800{i._ Kč l žák'

9. Stavba tělocvíčny:

* v současnosti pokračuji t*rérrní práce *a poz*ntku.

- od října práce kolern zadního r'chodu (qklizenípťostoru kolenr schod:ištč)

- řeclitelslré v'olno 3 . 4' i . 20 l 9 (kr,ťrli rtrzsáhlej ším pracím nir přelonrr-l rokrr )

l0. DjslilLse k ďclším témaťům:

- bezpečnost dětí v silničním provozu r, okolí Škol.v .."přeclrod na Ler1nické ul." usměrnění
d<rprav'v trir Krčínor,ě nám" {alespoň v době 7-8 hod.). přechod lra Stupské ke krrstelrr. Současný
star; neni bezpečrrý.

i,"! 
"Lqt"

7-,apsal: lr.,ígr" I\{. Šu]ák ()věřila: Šárka .lirrcÍrová


