
Základní Škola. Praha 9 - Kvie
Širnarrovská 1ť:

198(X) Praha 9

Zápis z jednání školskérad-v

Datum: 11. 4. 2019. 17:30

${ísto: ZŠ Šinranovsl*á
Přitomrri: Šarka Jinclror,á" Ing. Jana Chvalinor,ír' N,{gr. \,{irosl;rv Šulák. Pavel tlaŠek, Mgr. Lucie
Bláhová
l'{ost: IVlgr. Alena Gabaťor,á
omluven: h4gr. Petr Vršecký
Za;risitvatel; M' Šulrik
{}věřovatel: Š' Jindrclvá
í)atunr příštihoiedrriiní: 9' 10. 2í]19

Program:

1. Zápis dCI I. tříd (8.-9"4.2{}Í9)

- al<tuální počet zirpsaných: 94 Žakt)
- z toho l ' třída: ?7 rrespác1ový-ch, -i5 s1ráilových' 12 sourozenců stár'ajicích
- z tohrr do přípravrró třídy: 16

- budenre přijírnat nrax. 52 (?x?6Ž)
- spojení budoucihcl 2. ročníkrr ďo 2 třid.

2. Ákce škol-,- - prthěhlé:
- prcljekl Cirkus Happ}' Kids 15. - 20. 10. 2018; v.Ýnrěrurý pob;-t Žáků 2.st. v Něnrecku

(15.- 20. 10.); Projekt 100 let Československa (řij*n/1is{opari); Den otevřených dveří. Váncrční
jarmark 4. L2.2018; Vánoční akadenrie 10. a 1r.12.Ž{)l8; Školni ples 8. 2'?{}I9: LyŽařsk'Ý
výcr'ik prrl 7'A {únor'20t9); Útt;* okolí školy a Kyjskélro r;..'bník;r 4.4" 20l9: SoutěŽ talentů -
íináie 11. 4. 2019

3. Akce školy * cltj81iln6;
- Den 7-.emě: - 25.4' * Rajská zahrada * prezentace projektů" ale rrepůjdeme tam.

^ 26"4. - {)rrrita. 7.A připrar'í pritgranr pro l. sttlpeň u rybrríka'
- Velikonočrrí jarmark - 15' 4'
- Prešov - vý'jezd v kr,ětnu (rrčit*lé _ výnrěrra zkrrŠenr:stí PPl{)
- ŠIiot1,' v ;rřírndě - květen/čerr'en
- Projektavé clny * čcrven
- 5. ri*bir }2. q. - slar,'nostní {rtevření tělocvjčn-v
- r**ditelské r,olncl 2' - 3. 5. 2{-}1 í)

4. Stavbg tělocvičttj', další projekq,:
- průběh stavbl' tělocr,ičn-v. 31.7. terrnín kolaudace (AG)
- dětské lrřiště * r,ýběrr:vé řízerri
- sportovní lrřiště _ v,ýběrové řízení. Fin;:nce posk1,tl N,{HIvíP. oboje by rnělo b'Ýt clo konce

prírzdnin holovo.



5" Zněnj; te školním řtÍdu:
^ razantní omezení užil,ání mtrbilních teleŤtlnů ve Škole

Návlh novélro znšr:í ŠŘ tocld. Ž,áci tnají zakázáno):
- během c'eléha ptlb'vÍu ve 'škole, včetně přestúvek, ve školní iíeÍeÍně je zc*árc1lttl patúívut mtlbiťní
teleíiln a daÍ,ší elektrtlnickt| konunikclčn! :ařízení' 't-eteJim 

tt da|íí e lektronickú komtmilutc:ní
zaří:eni wu"sí být lyptztt$'a uÍožet, j, v Žtikrlvě ta.šce ci batohu. Žat ie muše použít ptlttzc t,naléhctvé
situaci pa drlhodě s učiÍeÍem. - Zu ztrátu ruobilního telefilrcu a cíatšíck eťektronit:Íq,cll
krlmunikcčrtích :uřízenf nesou ve,škerou prtil,ltí adpol;ětlntlst zúkalmi zristupci žúktl' Zriku: pÍatí prl
cclrlu dobu, kd1'žťlk v'sťtluplí da školní budrsuy, Íttlv i rs g*aes!.át,kdt!r, až clo iht,íle, kd3.' šktlÍei o7lot"tští.
Zúka: se v:talztrie i nu piesurry' v rámti v),utYtl,*tiní inapř. trlřexn ncl'!'v t1pact.) i na pa1lyt ve ikritlí
iidelně, ^ýkrini drlĚirlě a na,řJrrs}r'lu rlrganizal,*ně ckce rrinto burlovw,{ki/.v,.

ŠR souhjasí s navržený-mi úpravirnri ŠŘ s tírn' že j* r{o prnccsu nutné zapojit rrrdiče. a včas je o
změnách inf-ormor,at'

6. Proiekq'školy,'
- C)voce a zelenina" mléko do škol - ŠR c]o3ronrčuje pokraČovat y proj*ktu' ale snirŽit se

nraximírlně ontezit plýtr'ání, aktivně řešit naklá<lání s r:dpady.
- Hkoško!a *Šíi. d,rporučuje pol<račtrvat.

- l.es r'* Š]*trle * naopak zvýšit aktir.itu" velice pčknč zpracorlanó metrrciik.v.
- Klič k ťrspěchu. Spplečně k vzdělár'ání - Ps'vclroloŽka. sptlc. peclagogor,é" školní asistent

- prr:jtkt korrči \j Sfpllll, vedení škol,v hledá zclroje rra další Íinancnvátrí poraclensk{hcr pracoviŠtě

7. Yybavenost školy
- návrh na spoluprírci - vyrržití díleir v zŠ cl (rlř*voikr-rv) * hledá se vlrodná fcrrmet.

8. Znměstn*rnci školy, peďagogický stror
- ŠR diskrrtovala o Íbktorsch. kreré b,r,' nrohl;, nít negalivní r,liv rra prtici učitelů a

moŽnostech, jak jinr č*lit.

l0. diskuse o dalších tórnatech
- plán obsazenosti tělrrcviČny ̂  bude mrrŽné 1'y.uŽívat
- }SIC" ITIC krrrt'v pro Žák1, a rrčitele - návrlr
- interirktivrrí inÍrrrmační tabul* d* vestibulu * ntožnost ťi.nancování ze SI{PZŠ (návrh e'

Gab;rl'ová

l1. Hletlání novýeh prastor

- ŠR piritporuje snalru Škol'v o získírní clalšíclr prostor pro rt.rzšířeni r.ýuk,v. p. Nríašek je
pověřen 

.j edrlírrr ínr se zři zov;rtelem'

Zapsal: Mgr' fuf. Šulák Sárka Jindrová


