Zpráva o činnosti ŠR za období školního roku 2016/2017
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
Dne 18.10.2016 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy paní PaeDr. 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 Kovaříková a paní Mgr. Ilona
Kupincayová.
Program jednání:
- změna názvu školy na Základní škola Lužiny,
- schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016,
- projednání ekonomické situace – rozpočtu školy,
- Školní řád beze změn, Pravidla hodnocení žáků beze změn,
- rozšíření počtu tříd o jednu třídu v letošním školním roce,
- projednání nového školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ (dříve ZŠP) – ŠVP DOMINO ZŠ,
- povinnost IVP pro žáky s LMP,
- problematika nových informovaných souhlasů k IVP,
- dotace na obědy poskytnuté Ministerstvem práce pro několik žáků naší školy,
- otevření druhé jídelny, zklidnění podmínek stravování.

Dne 27.4.2016 proběhlo za přítomnosti ředitelky školy paní PaeDr. 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 Kovaříková a paní Mgr. Ilona
Kupincayová.
Program jednání:
- projednání rozpočtu školy, asistenti školy – finanční pokrytí do srpna 2017,
- problematika s financováním asistentů od září 2017 – pozdější schvalování Radou HMP podle
výkazu,
- oznámení o omezení asistentů pedagoga ve speciálních školách, vše závisí na Doporučení SPC pro
daného žáka,
- rozpočet k nahlédnutí na webových stránkách,
- oznámení o zakoupení nové ICT pro výuku – další 3 interaktivní tabule (celkem již 8), k nim následně
nové počítače díky mimořádné dotaci HMP,
- seznámení ŠR paní ředitelkou o personálních změnách a počtu zaměstnanců,
- oznámení o počtu nově zapsaných žáků do prvních tříd,
- vzdělávací program u speciální školy beze změn,
- projednání školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň ZŠ (dříve ZŠP) – ŠVP DOMINO ZŠ, platnost
od září 2017, seznámení s učebními plány
- výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni ZŠ – jen ve třídách pro žáky s poruchami učení, u žáků s LMP
zpravidla náhrada vyuč. předmětem Pracovní vyučování
- plánované rekonstrukce v prostorách školy (podlahy, resp. linolea a malování),

- nové volby do školské rady – listopad 2017,
- dotaz ze stran rodičů – zda je plánováno zřízení Praktické školy (SŠ pro žáky s těžším MP), odpověď:
škola aktuálně ani výhledově nemá volné prostory.

V Praze dne 8.5.2017

Zapsala: Lenka Matějková - předsedkyně ŠR

