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Z Á P I S 

z jednání Školské rady dne 15. 6. 2022 

 

Přítomni: Oto Reschke 

   Pavla Jandová 

   Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

1. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2021 – zisk 500 tisíc bude použit na nákup nové IT do 1. 

třídy, rozšíření školní wifi sítě a nákup počítačové techniky. 

2. Projednání návrhu rozpočtu na školní rok 2022/23 s ohledem na dostupné finanční zdroje, tj. státní 

dotace základní a zvýšená, granty z KOPPR MHMP  a z MŠMT (Digitální učební pomůcky a Prevence 

digitální propasti ) – návrh předložila paní zřizovatelka. 

3. Informace o návštěvě ČŠI (březen 2022) – projednání závěrečného protokolu a inspekční zprávy. 

Inspekční tým konstatoval, že od posledního inspekčního hodnocení v březnu 2015 se zefektivnilo řízení 

školy vytvořením dalšího místa pro zástupce ředitele, částečně se obměnil pedagogický sbor. Mezi silné 

stránky školy patří vstřícné rodinní prostředí podporující učení žáků, funkční systém řízení, podpora 

sociálního a osobnostního vývoje žáků, zavádění moderních výukových forem a metod do výuky, 

individuální a diferencovaný přístup k žákům, vedení žáků k sebereflexi a vrstevnickému hodnocení, 

týmová spolupráce pedagogů a kvalitní poskytování speciálně pedagogické a další nadstandardní péče. 

Doporučeno bylo podpořit vznik metodických orgánů jako platformy pro sdílení pedagogických 

zkušeností a ke sjednocování vzdělávacích postupů. 

4. Projednání III. novelizace ŠVP ZV Integrál – v souvislosti s aktualizací RVP ZV v lednu 2021 s 

důrazem na digitalizaci výuky došlo především k úpravě učebního plánu od 4. ročníku. Zároveň s tím byly 

redukovány obsahy některých vzdělávacích oblastí na II. stupni – se změnami seznámila přítomné paní 

ředitelka. 

5. Vyhodnocení ankety zadané rodičům při TS v lednu 2022 – závěry zpracovány Mgr. Andreou 

Kostrhounovou, školní psycholožkou. Výstupy: 

• Nízká úroveň sociálního zařízení (škola v pronájmu městské části Praha 2) 

• Ambivalentní hodnocení stravy ve školní jídelně stran žáků; učitelé a rodiče dle dotazníku spokojeni; 

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00                                                    tel./fax 224253470    



 

 

                                                       Firma je zapsána v OR, vedeného u KOS v Praze, oddíl C, vložka 53962 

 

• Odbornost učitele / úroveň učiva – pozitivním aspektem je podpora týmové práce (iniciace školních 

projektů) 

• Vztahy mezi žáky, komunikace – není ideální, ale z důvodu, že se jedná o žáky komplikovanější se 

specifickými potřebami 

• Pocity ze školy – veskrze pozitivní odezva, jsou rádi, že školu navštěvují 

 

 

 

 

Usnesení:  

Školská rada vzala na vědomí novou podobu ŠVP ZV, která nabude platnosti 1. 9. 2022. Inovovaný ŠVP 

ZV Integrál bude k dispozici na webu školy nebo v 1. patře před ředitelnou. 

  

 

 

Zapsala: Pavla Jandová 

 

 

 

Zápis schvaluje: Oto Reschke …………………………………………..……..………… 

     Pavla Jandová …………………….…………..………………..…………..……… 

     Mgr. Ludmila Kassahunová ……..….…………………………………………….. 


