
Zápis ze Školské rady konané dne 11. 10. 2022 
 
Přítomni:  

Dagmar Benešová – za zákonné zástupce 

Mgr. Jana Kubíčková – za pedagogické pracovníky 

Ing. Jan Lapka – za zřizovatele 

Mgr. Eva Kollmannová – ředitelka ZŠ Štěrboholy 

 

1. Výroční zpráva 

Ředitelka školy zodpověděla dotazy týkající se obsahu Výroční zprávy a poté byla Výroční zpráva 

všemi členy schválena.  

 

2. Školní řád 

Členové ŠR byli informováni o všech změnách Školního řádu, ke kterým od září 2022 došlo. Jednalo 

se o body týkající se změny v organizaci režimu školy (nulté hodiny 2. stupně), systému vstupu do 

budovy (přípravná třída) a podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany žáků (žákům je zakázáno do 

školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a 

konzistencí napodobují). Školní řád byl všemi členy ŠR schválen. 

 

3. ŠVP 

Členové ŠR byli seznámeni s konkrétními změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – Naše cesta.  Změny se týkaly předmětů Informatika – 4. a 5. ročník a Chemie – 8. a 9. 

ročník. Žádný z členů ŠR neměl ke změnám ŠVP připomínky. 

 

4. Bezpečné parkoviště 

Pedagogové vznesli prosbu na pana Lapku, zda by bylo možné posílit ranní dohled Městské policie 

na parkovišti před budovou školy v nejvíce frekventovanou dobu (7.40 – 8.00). Pedagogové se 

obávají o bezpečnost žáků, neboť v tuto dobu je dopravní situace na parkovišti velice nepřehledná a 

pro žáky školy nebezpečná.  

 

5. Klimatizace 

Škola poděkovala za chladící jednotky ve dvou třídách druhého patra, které vyřešily svízelnou situaci 

s vysokou teplotou ve třídách na jižní straně školy. Zároveň si dovolila požádat o pořízení dalších 

chladících jednotek do zbylých dvou tříd v prvním patře. 

 



6. Úspory tepla 

Ředitelka školy konzultovala s panem Lapkou možnosti úspory tepla v budově školy. 

 

7. Školní poradenské pracoviště 

Ředitelka školy informovala Školskou radu, že od října 2022 bylo v ZŠ Štěrboholy nově zřízeno Školní 

poradenské pracoviště (ŠPP). ŠPP je tvořeno školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem 

a školním metodikem prevence. Cílem zřízení ŠPP je předcházet nejen školní neúspěšnosti žáků, ale 

i všem formám rizikového chování žáků. ŠPP bude reflektovat a konzultovat dění ve škole na 

pravidelných měsíčních poradách. Pracovníci ŠPP budou k dispozici žákům i učitelům po celou dobu 

výuky, dle jejich individuální potřeby. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce lze sjednat po 

předchozí e-mailové domluvě.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Kubíčková  

Četl(a): pí Dagmar Benešová 

              Ing. Jan Lapka 

Mgr. Eva Kollmannová 

 

 


