
Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 1. 2019 

 

Přítomni:   Petr Vojtíšek -zástupce zřizovatele, Jana Maredová – zástupce rodičů, Dagmar 

Hacaperková – zástupce rodičů a Ivana Jelínková jako host. 

 

1) Školská rada se sešla v novém složení: 

 

- předsedkyní školské rady na následující období byla zvolena paní Jana Maredová 

jana.maredova@seznam.cz 

 

- členem školské rady za zřizovatele byl zastupitelstvem pověřen Petr Vojtíšek 

info@vojtisekpetr.cz 

 

- zástupcem školy je paní Dagmar Hacaperková  

 

 hacaperkova@zlataskola.cz 

 

2) Školská rada (dále ŠR) se seznámila s Výroční zprávou školy za školní rok 2017-18. Výroční zpráva 

byla ŠR schválena. 

 

3) Ředitelka ZŠ předala ŠR k připomínkám zprávu o dalším rozvoji školy. Strategický plán rozvoje 

školy bude po vypořádání připomínek zveřejněn na webu školy/Edupage. 

 

4) Ředitelka ZŠ seznámila ŠR s aktivitami školy na druhé pololetí 2018/2019, kromě jiného i s 

projektem Edison, který opět ve škole proběhne v květnu. 

 

5) ŠR se dohodla na pravidelných aktivitách, které přispějí k lepší komunikaci mezi školou a 

rodiči. Jedná se o následující aktivity: 

 

i) Pravidelně 1x ročně bude probíhat setkání rodičů se školou – po rozjezdu nového 

školního roku (1. setkání je plánováno na listopad 2019 - termín bude upřesněn na 

Edupage) 

ii) Rodiče budou mít k dispozici kontakt na jednotlivé členy ŠR pro dotazy, připomínky a 

podněty. Kontakty budou viset na webu školy a na Edupage. 

iii) Pravidelně 2x ročně proběhne zasedání ŠR 

 

6) Paní ředitelka školy informovala o rozjezdu aplikace Edupage. V této souvislosti proběhne 

anketa mezi rodiči, jakou formu preferují vedení žákovské knížky (jen elektronickou či i 

tištenou formou). 

 

7) Reakce na připomínky a podněty rodičů: 

mailto:jana.maredova@seznam.cz
mailto:info@vojtisekpetr.cz


 

a) V nejbližších týdnech proběhne seznámení žáků 5. ročníku s novou školou na 2. stupni, 

v jednání je ZŠ K Dolům, Praha 12 (konečná stanice č. 341) – ředitelka bude jednat o 

umožnění přechodu pro všechny žáky 5. ročníku. Informace rodičům bude předána 

v průběhu března.  

 

Zástupci obce a školy budou jednat se ZŠ K Dolům o zajištění míst na druhém stupni pro 

následující páté ročníky, naším cílem je systematický přechod pátých ročníků do dostupné ZŠ 

s druhým stupněm. 

 

b) Byly řešeny nesrovnalosti v platbách. Aby se předešlo nedorozuměním, již běží rozdělení 

plateb rodičů na účty. 

ŠR žádá rodiče, aby byli důslední při zadávání variabilního symbolu dítěte a správného 

čísla účtu (event. i zprávy pro příjemce). 

Pokud přesto dojde k nesrovnalosti, žádáme rodiče o přímé kontaktování vedení školy, 

které bude nesrovnalosti individuálně řešit. 

 

8) Další setkání ŠR bude na podzim 2019, v případě potřeby dříve. 

 

Zapsala: D. Hacaperková 

Ověřil: P. Vojtíšek 

    

          


