
Zápis ze školské rady 25. 4. 2022

Přítomni:
Lucie Karásková, Petr Chaluš, Michal Hrubý, Michal Orság, Václav Nádvorník, Martina
Novotná, Eva Varhulíková, Martin Ševčík - jako host

Omluveni: Lenka Maršálová, Lucie Pechová

1) Informace o proběhlé inspekční činnosti ČŠI
Vedení školy seznámilo školskou radu se závěry inspekční činnosti ČŠI. Školská rada
vyjádřila spokojenost. S navrženými doporučeními - efektivní využití prostředků ICT a shrnutí
hodin, škola dle svého uvážení pracuje.

2) Informace vedení školy o proběhlém zápisu do prvních tříd a losování přijímaných
žáků
Ředitel školy představil výsledky zápisu se zdůvodněním počtu přijímaných žáků.
Předsedkyně školské rady Lucie Karásková za přítomnosti všech ostatních vylosovala čísla
jednací uchazečů splňující 2. kritérium, kteří budou následně přijati.
Losováno bylo z čísel jednacích:
ZSLon-S392/2022
ZSLon-S424/2022
ZSLon-S436/2022
ZSLon-S445/2022
ZSLon-S455/2022

Vylosovaná čísla jednací byla ZSLon-S392/2022 a ZSLon-S445/2022.

3) Rozšíření kapacity školy
Na Praze 2 je velký problém se vzděláváním uprchlíků z Ukrajiny. V tuto chvíli je cca 700
ukrajinských dětí s místem pobytu Praha 2. Základní škola Londýnská zřídila do 30. 6. 2022
18 člennou adaptační skupinu (v pronajatém prostoru Londýnská 30) a přijala 2 žáky do
maximální kapacity školy. Tím vyčerpala své možnosti. Postupně budeme začleňovat děti z
adaptační skupiny do činnosti školy.
Ředitel školy nebude žádat o navýšení kapacity školy. Důvodem je problém s prostory, kdy
neexistuje volná učebna (odborná, ani družinová), ale i množství žáků na chodbách, jídelně
atd… je reálně nenavýšitelné.

4) Informace o plánované změně ŠVP v důsledku tzv. "Malé revize - Informatika"
Václav Nádvorník seznámil školskou radu s pojetím změn ŠVP. Na změně se intenzivně
pracuje a bude zahájeno vyučování dle novelizovaného ŠVP od 1. 9. 2022. M. Hrubý navrhl
svoji pomoc při podpoře učitelů školy.

6) Informace o plánovaných opravách a rekonstrukcích
Po velmi zdařilé opravě fasády a výměně oken, což školská rada oceňuje, nyní vedení školy
spolupracuje na finálním dokončení projektu na půdní vestavbu s výměnou střešní krytiny.



Dále v letních měsících proběhne generální oprava učebny 10, 38 a keramiky a výměna
dlažby ve sprchách v aule.

7) Oslava 130. výročí založení školy
V příštím školním roce bude slaveno výročí 130. let založení školy. Aktivity budou probíhat
celý rok s vyvrcholením v květnu 2023.

8) Komunitní snídaně
Petr Chaluš navrhnul opět obnovit setkání s rodiči formou společné snídaně před školou.
Školská rada navrhla termín 8. 6. 2022. Petr Chaluš byl požádán o koordinaci.

9) Hodnocení práce ředitele školy
Školská rada se ztotožňuje s komentářem vedoucího inspekčního týmu, že Londýnská je v
dobrých rukou pana ředitele. V případě použití škály hodnotí jeho práci nejvyšším možným
stupněm (velmi kvalitní).

Zapsal: Václav Nádvorník

Ověřila: Martina Novotná

Termín následného setkání 3. 10. 2022 18:00 - 20:00


