
Zápis z jednání školské rady ZŠ Táborská
4. 11. 2021

Přítomni: Zdenka Johnson, Pavel Kolář, Marie Kurková, Tomáš Chaloupka, Veronika

Boušková, Karel Zavřel

Host: František Prokop

1. Zahájení jednání, představení nových členů

2. Volba předsedy ŠR - jednomyslně zvolena Zdenka Johnson

3. Podněty školské radě z třídních schůzek:

a. 5.A - námitky rodičů proti povinnosti dětí používat školní email

Školní email žáci potřebují používat především k tomu, aby se dostali do

Google Classroom - prostředí pro případnou distanční výuku. Proto na jeho

používání bude škola trvat.

4. Výroční zpráva o chodu a hospodaření školy za šk. rok 2020/21 - ředitel školy

zodpověděl dotazy, školská rada projednala a jednomyslně schválila.

5. Výroční hodnocení práce ředitele školy - školská rada se shodla na hodnocení a

předsedkyně odešle zápis na školský odbor MČ.

6. Podnět od Anny Kociánové a dalších členek petičního výboru - petice za bezpečnější

přechod přes Táborskou ulici

a. Ředitel připomněl historii problému - zabývala se jím už nejedna školská

rada, žáci se podíleli na studii dopravní vytíženosti prostoru před školou i

okolních ulic. Ani v rámci rekonstrukce ulice Táborská se ale s přechodem nic

nestalo.

b. Zástupce zřizovatele Tomáš Chaloupka je zároveň předsedou dopravní

komise MČ Praha 4. Ta o věci ví a na příštím jednání se bude problémem

zabývat. Podle znění usnesení pak případně postoupí věc dál -

pravděpodobně radnímu pro dopravu Magistrátu HMP, protože silnice jsou v

jeho správě.

c. Školní rada se jednomyslně shodla, že výše uvedenou petici rodičů podpoří.

Na  příslušném jednání dopravní komise MČ dle svých časových možností

vystoupí předsedkyně ŠR a osobně podpoří úsilí v řešení problému.

7. Podnět směrem ke škole od Zdenky Johnson ohledně nabídky kroužků - snažit se

pro příští rok zpřehlednit a pravidelně aktualizovat jejich nabídku, lépe zorganizovat

zápis žáků do kroužků organizovaných školou a pokud možno navýšit kapacitu

kroužků keramiky. Vedení školy rovněž zajistí lepší informovanost vychovatelek

školní družiny o konání/rušení individuálních termínů kroužků.



Příští jednání školské rady bude iniciovat její předsedkyně nejpozději po příštích třídních

schůzkách (pravděpodobně v únoru 2022).

zapsal: Karel Zavřel, doplnila Zdenka Johnson


