
 
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného  15. října 2012 

 
 
 
 
Přítomni: Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Jiří Petráček, Mahulena Košťálová  
Nepřítomni: Dana Křivánková-Klisáková 
Omluveni: Petr Horálek 
 
Hosté: František Prokop /ředitel školy/ 
 
 
1) Zahájení jednání ŠR 
 
2) Kontrola zápis ů z třídních sch ůzek  
 
2.A – nespokojenost rodičů s úrovní výuky angličtiny /týká se zájmového kroužku/ 
 
Školskou radou bylo dohodnuto, že škola zajistí videozáznam z výuky, popřípadě budou i v kroužku zavedena 
portfolia, aby měli rodiče přehled o probíraném učivu. 
 
5.A – rodiče žádají o projednání vysokého a opakovaného výskytu vší ve škole 
 
Pan Petráček se pokusí zjistit doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, následně bude rodičům zaslán e-mail 
s doporučeným postupem a dalšími informacemi. 
 
5.A – nespokojenost rodičů s pohybem drogově závislých v okolí školy 
 
Situace byla projednávána už na jarním zasedání Školské rady, následně byl všem rodičům zaslán dopis 
s vyjádřením od předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. V něm je informace, že pan doktor, 
který přišel v létě 2011na Prahu 4 se svou praxí pro závislé, již svou činnost na Praze 4 ukončil a společnost 
Remedis je ve výpovědní lhůtě, takže by situace měla být stabilizována.  
 
Závěry budou tlumočeny rodičům prostřednictvím třídních učitelů. 
 
7.B – problém s inkasem ve školní jídelně už byl vyřešen vedoucí šk. jídelny paní Uhlíkovou 
 
Z dalších podnětů od rodičů bylo projednáno následující: 
 
- semináře z matematiky a českého jazyka nebyly v letošním školním roce otevřeny, důvodem je opakovaně 

malý zájem  
-     pan ředitel přislíbil, že v dalším školním roce bude nabídka zájmových kroužků zveřejněna dříve  
 
3) Přechod 
 
Opětovně byla projednávána situace ohledně přechodu u školy. V létě sice probíhala oprava části přechodu, a na 
místě opravy byly  pruhy natřeny, nicméně stále je tato „kauza“ otevřená a budeme nadále hledat řešení, jak 
přechod alespoň nějakým způsobem zvýraznit.  
 
4) Výro ční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012 
 
Výroční zpráva byla elektronicky zaslána členům ŠR. 
Školská rada projednala /bez připomínek/ a jednomyslně schválila Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 
 
5) Kontrola zápis ů z minulých zasedání 
- chybějící zápis z 2. 5. zajistí M. Hricz 
- chybějící zápis ze 4. 6. zajistí J. Petráček 
- na webové stránky bude dodatečně vystaven zápis ze 30. 1. 
 
6) Termín p říštího zasedání Školské rady je plánován po lednový ch t řídních sch ůzkách  
 
7) Ukon čení jednání ŠR 
 
Zapsal: Jiří Petráček      Kontrola: Mahulena Košťálová 


