
Školní rada – zápis

Datum: 16. 6. 2021
Čas: 17:30
Místo: Základní škola pro žáky se spec. poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3
Účastníci: Prouzová (ředitelka), Houdová (zástupkyně ředitelky), Kousalíková (za zřizovatele 
HMP), Hubáček (za odbory), Vařeka, Aubrecht (za rodiče), arch. Odehnalová
omluveni: Hollmannová

Změna učebního plánu

Diskuze

Od 4. třídy bude zavedena rozšířená výuka informatiky, pilotní projekt Národního pedagogického institutu, 
od letoška zkušební změna, od roku 2023 bude povinné:

• https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf

V 6. třídě se ubere 1 hodina dějepisu (i tak zůstane povinné množství hodin), v 9. třídě se  přidal přírodopis 
místo chemie.

Učitelé se změnami souhlasí.

Do 27. 6. musí učitelé předložit úpravy ŠVP v návaznosti na RVP.

Závěr

Informatika ve všech ročnících byla přijata ŠR kladně. Rozšíření ŠVP dle změn RVP 2021 bylo ŠR 
schváleno s účinkem od září 2021.

Plány na přestavbu školy

Diskuze

Byl prezentován plán na přestavbu školy, novou budovu bude zčásti obývat škola, zčásti poradny. Existuje 
již stavební povolení, je k dispozici rozpočet 80 mil. Kč, bude se soutěžit stavební firma, je tlak na realizaci
co nejdříve kvůli stávající situaci se zvyšujícími se cenami.

Stará budova není zkolaudována na školu. Vzniká plán na přestavbu (zbourání a postavení nové, opravy u 
tohoto typu budov nedávají smysl) i této části s celkovým rozpočtem na obě budovy 200 mil. Kč.

S plánem přestavby i původní budovy souhlasí poradny, které jsou si vědomy toho, že se budou moci 
nastěhovat až se zpožděním.

Závěr

Rada velmi podporuje plány na přestavbu, vzniká úsporný dům se zelenou střechou.

Protože není reálná přestavba obou budov najednou, ideální plán je 

• postavit novou budovu (v běhu)
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• mezitím udělat architektonický návrh na přestavění stávající budovy

• škola se přesune dočasně do nové budovy (bude potřeba vyřešit dočasné toalety), zbourá se a 
postaví budovu na místě stávající budovy

• škola se přesune zpět, na uvolněné místo se nastěhují poradny

Uvedený postup je v souladu s plánem rozvoje školy.

Různé

Diskuze

Děti dostaly nabídku externích doučovacích kempů, pokud by bylo potřeba, škola sama neorganizuje.

Rada byla seznámena s pilotními projekty “1 den distančně,” ve kterém by se děti měly naučit pracovat 
samostatně, učí se “pro sebe.”

Nově je přihlášených 23 dětí, budou se otvírat 3 třídy (max. počet je 36 žáků).

Ministerstvo sociálních věcí řeší obědy do škol pro žáky ze sociálně slabých rodin.

Školní rada byla seznámena s výsledky hloubkové finanční kontroly. Došlo ke změně účetní firmy, 
odstraňovaly se nedostatky z předchozího období.

Na škole je vysoké procento mužských učitelů, jsou k dispozici asistenti, sbor učitelů je stabilizovaný.

V případě problémů má škola zřízenou schránku důvěry.

Na škole žáci vybrali 12 000,- Kč (1 000,- Kč/třídu) na pomoc zvířatům v ZOO.

Závěr

Zástupci rodičů podporují hodnocení žáků učiteli.

Finanční kontrola prokázala, že prostředky jsou vynakládány účelně.
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