Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Mikoláše Alše v Praze Suchdole,
12. listopadu 2020
Přítomni:
za pedagogické pracovníky: Lenka Bílková, Michaela Haluzová, Petra Parasková
za zřizovatele: Andrea Hrobská Mináriková, Ludmila Knappová, Ivana Lacinová
za rodiče: Hana Elicharová, Pavel Michálek, Renata Bořkovcová
Host: Alexandra Kejharová (ředitelka)

Program
Začátek jednání: 17:30
1.
2.
3.
4.

Schválení Výroční zprávy pro školní rok 2019/2020
Schválení školního řádu
Chod školy během nouzového stavu
Ostatní

Ad 1) Schválení výroční zprávy pro školní rok 2019/2020
Na jednání školské rady ředitelka školy Alexandra Kejharová představila Výroční zprávu za školní rok
2019/2020. Členové školské rady se s textem zprávy seznámili v předstihu. Školská rada schválila
Výroční zprávu ZŠ M. Alše v Praze Suchdole pro školní rok 2019/2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0.
Znění Výroční zprávy je přílohou zápisu.

Ad 2) schválení školního řádu
S ohledem na nouzový stav, kdy studium probíhá v celé ČR distanční formou, bylo třeba formálně
doplnit školní řád o pravidla distanční formy výuky a způsoby hodnocení žáků. Školní řád byl doplněn
v souladu s doporučeními MŠMT a po konzultaci s právníky školy. Členové rady diskutovali o
adekvátnosti a smysluplnosti hodnocení žáků v průběhu distanční výuky. V návaznosti na toto téma
se hovořilo i o možnosti zavedení elektronických žákovských knížek. S ohledem na složitost stávající
situace je nyní škola zavádět nebude. Je možné toto téma znovu otevřít do budoucna. Od září 2020
nicméně škola využívá elektronické třídní knihy, kde jsou zaznamenávány absence a obsah probírané
látky.
Školská rada schválila nové znění školního řádu
Hlasování: 9 – 0 – 0.
Znění školního řádu je přílohou zápisu.

Ad 3) Chod školy během nouzového stavu
Distanční výuka je náročná pro žáky, učitele i rodiče. Škola zajišťuje online hodiny ve všech
předmětech v kombinaci se zadáváním samostatné práce žákům přes jednotný systém GoogleClass
room. Škola je v kontaktu se všemi žáky, resp. zákonnými zástupci. Díky spolupráci s MČ Suchdol bylo
nakoupeno 50 notebooků, které byly půjčeny cca do 50 rodin, tak aby byla zajištěna dostupnost
online vzdělávání pro všechny.
Technické vybavení pro učitele bylo zajištěno již na konci roku 2019 a je ve stávající situaci
dostačující.
Škola navázala rovněž spolupráci se studenty Gymnázia Jana Keplera, kteří doučují žáky nebo jim
pomáhají s přípravou na přijímací zkoušky. Touto formou je podpořeno téměř pět desítek žáků ZŠ
Mikoláše Alše.
Školská rada vyjadřuje poděkování ředitelce školy, ale i všem učitelům, kteří se i přes náročnost a
zmatečnost stávající situace snaží vytvářet co nejvstřícnější prostředí pro distanční výuku. Děkuje i
dalším aktérům, kteří se podílejí na chodu školy svými nápady. Rovněž si členové školské rady cení
dobré spolupráce školy s MČ Praha Suchdol, která školu podporuje všemi možnými dostupnými
cestami (finančně, roušky, desinfekce atd.).

Ad 4) Ostatní
Na minulém projednání rada řešila technický stav sokolovny v Suchdole. Podle sdělení zástupců
zřizovatele vedení MČ jednalo se Sokolem ohledně přípravy projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení Multifunkční sportovní haly a nutné směny a odprodeje pozemků, majetkoprávní
vztahy budou řešeny s vedením Sokola s Českou obcí Sokolskou v následujících týdnech. Jiné
investice MČ do sokolovny nejsou v tuto chvíli v plánu, neboť Sokol tyto prostory dlouhodobě
pronajímá firmě Stafis-Pokorný, s.r.o., která celou budovu spravuje až do r. 2023.

