Zápis
z jednání Školské rady při ZŠ Mikoláše Alše v Praze-Suchdole
dne 17. června 2014

Zahájení: 19:00 hodin

Přítomni:

Michaela Haluzová, Petr Hořejš, Marek Kreisl, Petra Parasková, Markéta
Šípová, Milada Tomková, Ivana Lacinová

Omluveni:

Věra Štěpánková, Lucie Vlčková

Host:

ředitelka školy Mgr. Alexandra Kejharová

1. Školská rada vzala na vědomí finanční plán školy na rok 2014.
2. Dále členové ŠR odsouhlasili úpravu ŠVP v tomto rozsahu:
Člověk a příroda 8. ročník
Biologie živočichů – str. 119 Školního vzdělávacího programu.
3. Školská rada vyjádřila poděkování ředitelce a všem zaměstnancům školy za
uspořádání Pikniku za školou dne 12. června 2014.
4. Ředitelka školy podala informace o stavebních pracích:
 NOVÁ BUDOVA: výměna oken byla úspěšně ukončena, byly namontovány
žaluzie;
 20. června 2014 bude předána firmám, které provedou během prázdnin
zateplení, odstranění azbestu z prostor tělocvičny a kuchyně, výměnu
kotelny;
 v souvislosti s nárůstem žáků se zvýší i počet šatních skříněk;
 STARÁ BUDOVA: bude se rekonstruovat sociální zařízení a budovat zcela
nové ve 2. patře, kde dosud chybí;
 budou demontovány stávající šatní klece a instalovány nové skříňky pro
všechny žáky;
 budou vymalovány třídy, vyměněny podlahové krytiny;
 ve všech 1. třídách bude nový nábytek, nastavitelné lavice a židle.
5. Se zvýšením počtu dětí v 1. třídách se předpokládá i vyšší počet dětí s SPU
(Specifické poruchy učení). Škola má k dispozici speciální pedagožku a dětskou
psycholožku, které dosud odměňuje z rozpočtu na platy pedagogů. Školská rada

žádá Radu MČ, aby zvážila navýšení finančních prostředků na úpravu úvazků
speciální pedagožky a dětské psycholožky.
6. Dětské hřiště mezi budovami:
 v přípravě je úprava zeleně;
 vzhledem k nevyhovujícímu stavu a struktuře herních prvků žádá ŠR Radu
MČ o projednání modernizace hřiště i celého prostoru mezi budovami, tj. i
atria a terasy, který by bylo možné využívat pro zavádění prvků Školy
venku do výuky;
 ŠR žádá Radu MČ o zvážení případného vyhrazení hřiště z důvodu
bezpečnosti pouze pro potřebu školy (družina, výuka venku, relaxační
přestávky) v době dohodnuté s vedením školy.
7. Vzhledem k odchodu členky ŠR Lucie Vlčkové na mateřskou dovolenou žádá ŠR
vedení školy o doplňující volbu zástupce pedagogů.

Jednání ukončeno: 20:50 hodin

Zapsala: Tomková

