
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného  30. ledna 2012  
 
 
 
Přítomni:  Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Jiří Petráček, Mahulena Košťálová, Naděžda Kolářová, Helena 
Pážíková, Bohumila Hájková 
Nepřítomni: Dana Křivánková-Klisáková, Petr Horálek 
Hosté: František Prokop /ředitel školy/  
 
 
1) Zahájení jednání ŠR 
 
2) Výsledky voleb, volba p ředsedy ŠR 
 

- tajnou volbou členů ŠR byla zvolena předsedkyní Mahulena Košťálová 
- zapisovatelem byl zvolen Jiří Petráček 

 
Ředitel školy poděkoval, nyní již bývalým, členům Školské rady. 
 
 
3) Kontrola zápis ů z třídních sch ůzek 
 
4.A – nesouhlas rodičů s plánovaným výjezdem třídy na chatu Vápenka v listopadu 2012 
 
Většina přítomných rodičů vyjádřila na lednových třídních schůzkách nesouhlas s výjezdem, pan ředitel vzal danou 
skutečnost na vědomí, a rozhodl, že třída vyjet nemusí. Termín výjezdu bude nabídnut jiné třídě, popř. škole na 
Praze 4. 
 
4.A – nesouhlas rodičů s výukou hudební výchovy 
 
Informace budou předány p. uč. Tippmanovi. Rodiče požadují především zpětnou vazbu o výuce. Děti nemají 
žádné sešity, pracovní listy ani jiné materiály, ze kterých by se mohly připravovat doma.  
 
6.A /a další třídy druhého stupně/ - stížnost na výuku matematiky a fyziky  
 
Dne 16. ledna 2012 proběhlo setkání rodičů s vedením školy, aby byl stanoven další postup v řešení tohoto 
dlouhodobého problému. Vedením školy bylo přislíbeno, že vyučování p. uč. Kaiserové bude podrobeno kontrole, 
která se zaměří zejména na: 

- stav znalostí žáků za I. pololetí školního roku /ve srovnání s plánem výuky a školním vzdělávacím 
programem 

- kontrolu současného stavu a průběhu vyučování 
- plánem výuky ve II. pololetí šk. roku  

 
Dále budou komisí sestavenou z dalších učitelů vytvořeny srovnávací testy. Výstupy těchto testů budou známy 
přibližně  v polovině února tohoto roku.  Rodiče žáků budou informováni dopisem.  
 
7. A – stížnost jednoho z rodičů na velikost porcí ve školní jídelně 
 
Zatím se řešení odkládá, protože stížnost byla ojedinělá. Školská rada se k problému vrátí, pokud obdrží více 
podobných stížností.  
 
 
4) Termín p říštího zasedání Školské rady je plánován na b řezen 2012 
 
5) Ukon čení jednání ŠR 
 
Zapsal: Jiří Petráček      Kontrola: Mahulena Košťálová 
 
 
 
 
 


