
Zápis ze školské rady 19. 4. 2021

Přítomni:
Lukáš Silný (posléze jako host), Lucie Karásková, Petr Chaluš, Lenka Maršálová, Lucie
Pechová, Václav Nádvorník, Martina Novotná, Eva Varhulíková, Martin Ševčík - jako host
Omluven:
Michael Orság

1) Rezignace předsedy ŠR
Lukáš Silný rezignoval na funkci předsedy školské rady a na členství ve ŠR. Stal se
pedagogickým pracovníkem na ZŠ Londýnská, proto nemůže ve školské radě zastupovat
zákonné zástupce nezletilých žáků.

Martin Ševčík poděkoval Lukáši Silnému za jeho práci ve školské radě.

2) Informace o průběhu zápisu do 1. tříd
Martina Novotná informovala o průběhu zápisu a ocenila přístup a zapojení celého týmu
pedagogů ZŠ Londýnské.
Martin Ševčík informoval o počtu přihlášených dětí a počtech dětí, které lze přijmout do 1.
třídy, tj. 42 dětí, jak bylo deklarováno. K zápisu přišlo 56 žáků ze spádové oblasti, bude tedy
nutné přespočetné děti řešit losem. Martin Ševčík poprosil o dva zástupce ŠR, kteří by se
ujali losování.
Paní Pechová vznesla dotaz, zda si škola nemůže nastavit pravidla/kritéria jinak. Pan Ševčík
vysvětlil, že kritérium spádové oblasti je dané zákonem a nelze zvýhodnit ani sourozence ze
spádové oblasti.
ŠR byla také informována, že je jistá možnost otevřít třetí 1. třídu. Podmínkou je přijetí a
zároveň odchod žáků na víceletá gymnázia po 5. třídě tak, aby mohly od září 2021 být
otevřeny pouze dvě šesté třídy s max. počtem 29 žáků. Vyhodnocení přijímacího řízení na
víceletá gymnázia bude cca v první polovině června. Informace o možnosti třetí 1. třídy
půjde rodičům i s dopisem o nepřijetí.
Losování bude prezenčně.
Losovat se budou nepřijatí žáci.
Losovat bude: pí Pechová, p. Chaluš za přítomnosti p. Ševčíka a p. Nádvorníka
Losování proběhne: středa 21.4. 12:30

3) Informace o testování, očkování, průběhu distančního a rotačního vzdělávání
Vše funguje, našlo se několik rodičů, kteří své děti neposílají do školy, protože to dle jejich
názoru není pro děti zdravotně bezpečné. Dovolujeme alternativní antigenní testy.
Testování děti zvládly skvěle, proběhlo instruktážní video a děti dostaly důležité informace
předem.
Městská část zajistila přednostní očkování pro pedagogy. Všichni, kdo chtěli, jsou už i po
druhém očkování.
Petr Chaluš vznesl dotaz na plán hodnocení.
V. Nádvorník vysvětlil, že výuka i hodnocení probíhá podle zákona. Hodnotí se míra
naplnění výstupů za využití formativního hodnocení, hodnotí se probrané.



23.4. proběhne grafické hodnocení 2. stupně.
30.4. proběhne grafické hodnocení 1. stupně.
Hodnocení bude doprovázeno případným tripartitním setkáním.
Pan Ševčík informoval o počtu nezapojených dětí do distanční výuky, a to je 0. Jako učitelé
víme o dětech velmi mnoho, jsou sdílnější. Mají povídací meety v menších skupinkách, kde
sdílí svou situaci.
Pí Varhulíková upřesnila, že to platí i obráceně, i rodiče zjistili o učitelích velmi mnoho.
Pí Karásková ocenila přístup školy k hodnocení a propojení školy a rodiny.
P. Ševčík konstatoval, že žáci poskytují skvělou zpětnou vazbu.
P. Nádvorník informoval o návštěvě ČŠI, která byla hodnocena na vysoké úrovni - bezpečné
prostředí, fungující systém.

4)  Informace školy o proběhlých a probíhajících stavebních úpravách a
rekonstrukcích.
Okna chybí pouze v 1. patře. Cca 15 oken. Chybí většina fasády. V létě a na podzim se
chystá oprava fasády z ulice. Okna s výklopem se montují i do ulice. Průběh výměny oken je
rychlejší než by byl při prezenční výuce.
V létě dále proběhnou následující rekonstrukce

● kompletní rekonstrukce stěn tří tříd.
● instalace nových videotelefonů.
● plánuje se nucené větrání do počítačové učebny - rekuperace.
● výměna podlahových krytin v některých prostorách, kde je nevyhovující stav.

V případě souběhu rekonstrukce a provozu školy se dbá a bude dbát na bezpečnost žáků.

5) Změna školního vzdělávacího programu školy.
Ředitel školy předložil školské radě Dodatek školního vzdělávacího programu, který se týkal
změny volitelných předmětů do konce školního roku 2020/2021. Důvodem této změny byla
nutnost zachování homogenity tříd. Školská rada s touto změnou vyslovuje souhlas.

6) Připomínky, doplnění
Volby na uvolněné místo ve školské radě proběhnou v září po třídních schůzkách.
Volba proběhne tak, aby v říjnu byla ŠR opět úplná. V příštím školním roce se bude pracovat
na změně ŠVP a součinnost úplné školské rady je důležitá.

Personální změny - Několik pedagožek odchází na mateřskou dovolenou, ale zase se
několik vrací. V tuto chvíli za předpokladu normálního provozu školy je pedagogický sbor
zajištěn.

P. Ševčík informoval o rozpočtu školy, který je saturován a dochází ke zvýšení platů
pedagogických pracovníků.
Škola má finanční prostředky na investice do technického zázemí a prostředky na podporu
informační gramotnosti.



P. Chaluš připomněl důležitost setkání rodičů - příprava akcí a vrátit se k tomu na podzim. P.
Silný, p. Chaluš a pí Karásková začnou s přípravou tohoto setkání.

7) Volba nového předsedy školské rady.
Návrh p. Nádvorníka - pí Varhulíková.
Návrh p. Chaluše - někdo ze zástupců rodičů.
Školská rada zvolila jednomyslně Evu Varhulíkovou předsedkyní Školské rady do dalšího
setkání.
Pro 8 - Proti 0 - Zdržel se - 0.

Nová volba bude na dalším říjnovém zasedání ŠR.

8) Hodnocení činnosti pana ředitele M. Ševčíka.
ŠR zhodnotila činnost pana ředitele M. Ševčíka stupněm A a zvolená předsedkyně Eva
Varhulíková  předá tyto informace na městskou část.

Další setkání 4.10. 18:00
p. Nádvorník zajistí občerstvení.

Zapsala: Martina Novotná

Ověřila: Eva Varhulíková


