
Zpráva o činnosti ŠR za období školního roku 2015/2016 – ZŠ praktická a 

ZŠ speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

 
Dne 20.10.2015 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy paní PaedDr. Věry Kozohorské jednání 

školské rady v tomto 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 Kováříková a paní Mgr. Ilona 
  Kupincayová. 
 

Program jednání: 

- schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015, 
- projednání ekonomické situace – rozpočtu školy, dalších příjmů, 
- změna kapacity školy od 1.9.2016 
- seznámení ŠR paní ředitelkou o personálních změnách a počtu zaměstnanců, 
- schválení školního řádu – znění platné od 1.9.2016, 
- informace o pravidlech pro hodnocení žáků – beze změn, 
- informace ředitelky školy k plánovanému rušení RVP ZV-LMP, návrhy na koncepční záměry školy, tj. 
také třídy pro závažné SPU 
- informace o aktuálně probíhající kontrolní a inspekční činnosti ČŠI 
- plán nejbližších akcí školy a Klubu rodičů, 
- zapojení školy do projektu WOMEN FOR WOMEN – obědy dětem, 
- kontrola plnění úkolů – Rada MČ Praha 13 schválila rekonstrukci WC a umýváren. 
 
 
Dne 25.4.2016 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy paní PaedDr. Věry Kozohorské jednání 

školské rady v tomto 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 Kováříková a paní Mgr. Ilona 
  Kupincayová. 
 
Program jednání: 

- výsledky dvou kontrol České školní inspekce s kladným závěrem, 
- výsledek inspekční činnosti ČŠI v ZŠP i ZŠS , 
- projednání rozpočtu školy a ostatních příjmů, asistenti školy – finanční pokrytí do srpna 2016, 
- informace paní ředitelky školy o plánovaném společném vzdělávání, tzv. Inkluzi, 
- informace o novém názvu školy, škola bude přejmenována na Základní školu Lužiny, 
- návrh úpravy ŠVP od 1.9.2016 v důsledku zrušení RVP ZV-LMP, tj. řešení vzdělávání ve třídách pro 
žáky s LMP 
- další plánované rekonstrukce v prostorách školy se budou týkat podlah, resp. linoleí a osvětlení – 
zářivek, 
- projednány školní akce do konce školního roku, včetně Školní Akademie, která se bude konat ve        
Spolkovém domě dne 14.6.2016, 
- předány dotazy ze stran rodičů a následné odpovědi vyřízeny s dotazovanými rodiči. 
 
 
 
        Lenka Matějková - předsedkyně ŠR 


