
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Pod Marjánkou ze dne 18. října 2016  

Účastníci: Kateřina Štanclová, Ondřej Kolář, Jan Čejka, Monika Ryšavá, Jiřina Bastlová 

Hosté: Marcela Zavadilová, Jaroslav Štercl  Omluven: Jiří Růžička 

Program jednání: 

1) Projednání Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2015/16 

2) Vyjádření se k návrhu předložených změn ve Školním vzdělávacím programu pro základní 

vzděláván 

3) Projednání závěrů SCIO testování v oblasti jídelna 

4) Sjednocení a zlepšení registrace žáků na zájmové kroužky přes web školy 

5) Ostatní  

Zápis 

1. Školská rada projednala připomínky členů k předložené Výroční zprávě za školní rok 2015/16 

 Projednány možnosti navýšení počtu žáků v programu hostování žáků ve výuce 

cizojazyčných škol (Prague British School) – vzhledem k 15 školám na městské části 

Prahy 6 na každou ze škol jsou max. 2 místa. Zatím se nepodařilo dohodnout tuto 

formu výměny s jinými cizojazyčnými školami na Praze 6. 

 Školská rada navrhla doplnit údaj o celkovém množství přihlášených ke zkouškám na 

víceletá gymnázia do Výroční zprávy. Vedení školy nebude doplňovat, neboť nejde o 

povinný údaj ve Výroční zprávě. 

 Členové ŠR projednali a vyjasnili si další body z Výroční zprávy 

 Návrh znění Výroční zprávy byl všemi účastníky ŠR schválen 

2. ŠR se vyjádřila k návrhu předložených změn ve Školním vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání a schválila je. 

3. ŠR projednala obdržené závěry SCIO testování v oblasti jídelna. Výsledky SCIO testů 

vyznívají, byť s výhradami části respondentů, pozitivně. Přesto nepanuje mezi členy Rady 

shoda v hodnocení jídel, týkající se zejména chuti polévek. Dle zkušeností z ostatních škol a 

na návrh některých členů Rady bylo však rozhodnuto se dál tímto tématem nezabývat a 

situaci ve školní jídelně jen vzdáleně průběžně monitorovat. 

4. Byl předložen návrh na sjednocení a zlepšení informování a registrace žáků na zájmové 

kroužky přes web školy. ŠR se usnesla, že zatím přes web ne, v první fázi požádá vedení 

školy o možnost zajištění centrálního místa ve vestibulu, kde provozovatelé zájmových 

činností budou moci vyvěsit své nabídky kroužků včetně termínů jejich konání.  

5. Ostatní  

 Na návrh vedení školy by se měla více rozšířit distribuce školních triček. Na nejbližší 

OPS schůzi bude tento návrh přednesen vedením školy, aby se k němu zástupci tříd 

vyjádřili. 

 Podle zástupce ŠR ze strany zřizovatele je otázkou dnů, kdy znova bude plně 

zprovozněno světelné řízení křižovatky ulic Bělohorská/Pod Královkou 

 Byly projednány podmínky provozování školního hřiště t. č. v majetku Městské části 

Praha 6. Není reálný nepřetržitý dohled na hřišti, které je devastováno některými 

občany v době veřejného přístupu na hřiště. Na hřišti jsou umístěny kamery, které 

sleduje pan školník a případné incidenty v rámci možností řeší přímo policie na jeho 

podnět. 

 V rámci diskuze proběhlo velmi kladné vyhodnocení účasti žáků vyšších tříd na akci 

Protidrogový vlak a navrhuje se v tomto školním roce ji určitě opakovat. 

 Zástupce zřizovatele navrhl možnost škole technicky zabezpečit průchodu do školy – 

turnikety. K tomuto tématu k podrobným možnostem a dohodě o případné realizaci 

proběhne schůzka zřizovatele s vedením školy v nejbližší době. 

 Vedení školy nemá žádné jiné podněty směrem ke ŠR. 

 

Zapsala: Jiřina Bastlová dne 20.10.2016, jirina.bastlova@seznam.cz, mob: 602 121 509 

mailto:jirina.bastlova@seznam.cz

