Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného 22. října 2007
Přítomni: Petra Machalová, Gabriela Michalicová, Pavel Suchan, Naděžda Kolářová
Hosté: František Prokop (pověřený vedením školy)
1) Informace o výroční zprávě školy
- ŠR projednala předloženou Výroční zprávu školy za školní rok 2006/2007
a nemá k ní zásadní připomínky
- ŠR doporučuje ve zprávě zmínit úspěšnost dětí při přijímacích řízeních na
víceletá gymnázia
- ŠR se ztotožňuje s charakteristikou uvedenou ve výroční zprávě, o situaci
provozního zázemí budovy školy (tělocvičny, kabinety) a o nedostatečném
prostoru pro školní družinu
- ŠR podporuje vedení školy při řešení těchto problémů
- ŠR vyslovila souhlas s Výroční zprávou v předloženém znění se shora
uvedenými připomínkami
2) Projednána situace školního hřiště. Škola nemá kustoda – na vině velmi špatná
finanční situace, hřiště je proto v odpoledních hodinách uzavřeno.
- ŠR si je tohoto stavu vědoma
- ŠR žádá vedení školy o řešení tohoto problému a otevření školního hřiště pro
veřejnost v odpoledních hodinách
3) Kontrola zápisů z třídních schůzek ze 2. dubna 2007.
4) Ředitel školy informoval o současné situaci ve škole:
- V šatnách se začalo s instalací šatních skříněk (prozatím jsou skříňky pouze
pro jeden ročník)
- vyjádřil spokojenost s působením nového pana šatnáře a paní Dryákové (ŠR
jeho slova potvrdila)
- informoval o týdnu řecké kuchyně a dalších plánech školní kuchyně
- informoval o tiskové konferenci o odpadech v naší škole (zaveden sběr elektro
hraček)
- seznámil ŠR se spoluprací školy s Pedagogickou fakultou UK a s aktivním
zapojením školy do různých projektů
- konstatoval, že havarijní stav střechy v učebně keramiky a ve 2. patře školy
v učebnách Čj a němčiny se bude řešit ve spolupráci se zřizovatelem
- ve škole byl snížen počet zaměstnanců
5) Salmonelóza ve škole
- ŠR konstatovala, že pravděpodobně došlo k pochybení v komunikaci mezi
ošetřujícími lékaři a hygienickou stanicí

6) Projednána situace ve školní kuchyni. Problémy kuchyně jsou řešeny ve spolupráci
s hygienickou službou.
- zdravotní potíže některých žáků neměly souvislost se školní jídelnou, neboť
zdroj nákazy nebyl OHES pojmenován

7)

Byla projednána situace kolem dovolené Mgr.Buchala, který nárokuje proplacení 42,5
dne. Taková částka je pro školní rozpočet velmi problematická. ŠR považuje tento
požadavek za nemorální. Vedení školy ve spolupráci se ŠR bude řešit se Školským
odborem MČ Praha 4, zda na proplacení dovolené je právní nárok.

8)

Předseda ŠR informoval o výběrovém řízení na ředitele / ředitelku školy.

Zapsala Naděžda Kolářová.
Kontrola: Pavel Suchan

