Zpráva o činnosti ŠR za období školního roku 2014/2015 – ZŠ praktická a
ZŠ speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
Dne 22.10.2014 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy poslední jednání školské rady před
ukončením 3letého funkčního období.
- za zřizovatele byl přítomen pan Ing. Zdeněk Kovářík, Mgr. Šturmová přítomna nebyla
- za zákonné zástupce žáků byla přítomna paní Lenka Matějková, paní Jitka Matelková byla
omluvena
- za pedagogické pracovníky byly přítomny paní Mgr. Tamara Kováříková a paní Mgr. Ilona
Kupincayová
Program jednání:
- Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014
- Ředitelka seznámila ŠR s personálními změnami, počty zaměstnanců
- Vyjádření ŠR k novému ŠVP DOMINO IV. - podle RVP ZŠS díl II
- Schválení pravidel hodnocení žáků bez návrhu na další změny
- Projednání koncepce školy předložené ředitelkou
- Projednání ekonomické situace – rozpočtu školy
- Plán nejbližších akcí školy
- Příprava voleb do ŠR
- Kontrola plnění úkolů – pokračující problémy se zajištěním dokončení rekonstrukce WC a
výměny podlahových krytin
Dne 29.4.2015 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy jednání školské rady v novém složení:
- za zřizovatele byl přítomen pan Ing. Zdeněk Kovářík, Mgr. Šturmová přítomna nebyla
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů byli přítomni pan Jiří Březík a
paní Lenka Matějková
- za pedagogické pracovníky byly přítomny paní Mgr. Tamara Kovaříková a paní Mgr. Ilona
Kupincayová
Program jednání:
- Schválení jednacího řádu, zvolení paní Lenky Matějkové předsedkyní ŠR
- Informace ředitelky školy o plánovaném rušení vzdělávacího programu pro žáky s LMP a s tím
související nutné úpravy školního vzdělávacího programu DOMINO I. a III.
- Personální změny v dalším školním roce – výběrové řízení na pozici učitele 1. ročníku ZŠP, 2
učitelů 1. stupně ZŠS, psychologa SPC, změna na postu vedoucí vychovatelky a vedoucí SPC
řešena z vnitřních zdrojů
- Projednání rozpočtu školy, asistenti školy – úplné finanční pokrytí do srpna 2015, v květnu
podávána nová žádost
- Navýšení rozpočtu žádostmi z rozvojových prostředků MŠMT – schváleny všechny
požadované kompenzační pomůcky (komunikátory, speciální nábytek, tablety) a diagnostický
nástroj ACFS (Dynamická diagnostika) pro SPC
- Informace ředitelky o kontrolách MHMP a šetření ČŠI na škole
- Další způsoby řešení rekonstrukce WC, umýváren a šaten TV – žádost o investice zřizovateli,
byť budovu spravuje MČ Praha 13
- Akce pro rodiče do konce šk. roku – Burza oblečení 6.5. (Klub rodičů), Akademie 16.6.
- Termín příštího pravidelného jednání ŠR - říjen 2015
Lenka Matějková - předsedkyně ŠR

