
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Táborská konaného 2 . května 2012  
 
 
 
Přítomni: Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Mahulena Košťálová 
Nepřítomni: Jiří Petráček, Dana Křivánková-Klisáková 
Omluveni: Petr Horálek 
 
Hosté: František Prokop /ředitel školy/ 
 
1) Zahájení jednání ŠR 
 
2) Kontrola zápis ů z třídních sch ůzek 
 
1.B+4.B – rodiče jsou znepokojeni zvýšeným „výskytem“ drogově závislých občanů v okolí školy, situace bude 
řešena s panem ředitelem a Úřadem MČ Praha 4 
 
2.A – připomínky rodičů k výuce tělesné výchovy /domluveno, že se na další třídní schůzky dostaví p. uč. 
Fialová, která zde TV učí, a situaci s rodiči probere/ 
 
2.B+4.B – rodiče žádají o projednání možnosti lepšího označení přechodu u školy /nový nátěr, více 
bezpečnostních prvků, posílení strážníků Městské policie i v době konce vyučování, zejména mezi 13.-14. 
hodinou/ 
 
Vedení školy tento požadavek předloží MČ Praha 4. 
 
2.B – stížnosti rodičů na chování žáků II. stupně  
 
Učitelé budou informováni, aby zvýšili pozornost na dané chování, na rodiče žáků II. stupně bude apelováno na 
dalších třídních schůzkách. 
 
3.A +3B – stížnosti dětí na atmosféru ve školní družině 
 
Byl informován pan ředitel, ve školní družině bude provedena hospitace. 
 
6.B – žádost rodičů o zveřejnění výstupů Školního vzdělávacího programu, dřívější oznamování ředitelského 
volna, návrh na otevření kroužku „Všemi deseti“ 
 
Pan ředitel přislíbil, že bude ředitelské volno oznamovat dříve. 
Kroužek se v případě zájmu pokusí škola otevřít v novém školním roce. 
O požadavku rodičů ke zveřejnění ŠVP bylo informováno vedení školy, které bude následné stanovisko rodičům 
tlumočit prostřednictvím třídního učitele J. Nováka.  
 
3) Další podn ěty od rodi čů 
 
Návrh se zřízením nástěnky u vchodu do družiny byl zamítnut s odůvodněním, že by mohla být nástěnka 
zneužívána, protože by se nacházela ve veřejně přístupném prostoru. Neplnila by tak účel pro inzerci rodičů.  
 
4) Schválení rozpo čtu na školní rok 2011/2012 
 
Rozpočet byl projednán a Školskou radou schválen. 
 
5) Termín p říštího zasedání Školské rady je plánován po červnových t řídních sch ůzkách 
 
6) Ukončení jednání ŠR  
 
Zapsala: Kamila Balharová     Kontrola: Mahulena Košťálová 


