
 

 

Zápis z 2. zasedání školské rady Masarykovy ZŠ ze dne 24.10.2022 
 

 
 

 

Přítomni: 
 

Zástupci zaměstnanců školy: Mgr.Markéta Kadlecová, Mgr. Hana Sieglová 
Zástupci rodičů: Magda Kavková, Alena Kolovrátková 
Zástupci zřizovatele: Pavla Fischerová (17:00 – 17:50), Maiello Giuseppe, doc., Ph.D. 
Hosté: Mgr. Štěpánka Rajová Ph.D, Mgr. Jolana Fuchsová 

 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za období 2021 – 2022 

3. Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ - aktualizace 

4. Zhodnocení začátku školního roku + adaptace ukrajinských žáků 

5. Informace k třídám „C“ 

6. Různé 
 

1. Zahájení 
Předsedkyně školské rady přivítala členy ŠR a provedla je programem jednání, dále upozornila 
na situací, kdy se předsedkyně školské rady (zástupce rodičů) zároveň stala starostkou MČ 
Praha – Klánovice, tato situace není výslovně v rozporu se Školským zákonem, ale není obvyklá 
a vyzvala členy k diskusi. Dále se touto otázkou bude ŠR zabývat při dalších jednáních. 
Pro potřeby zápisu sdělila předsedkyně ŠR, že dne 22.6.2022 proběhlo schválení změny 
školního řádu týkající se hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem. Schválení této změny 
proběhlo na dálku dle čl. VII jednacího řádu. 

 
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za období 2021- 2022 

Členům školské rady byla Výroční zpráva o činnosti školy za období 2021-2022 rozeslána dne 
18.10.2022. Paní ředitelka představila zprávu a zodpověděla na dotazy členů ŠR. 

Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022. 

Hlasování 

Pro: 6 
Proti:0 
Zdržel se:0 

 
3. Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ – aktualizace 

Členům školské rady byla dne 6.10.2022 rozeslána aktualizace ŠVP (dokument s názvem 
Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze informatika). Paní 
ředitelka seznámila členy školské rady o procesu změn ŠVP s ohledem na změny ve výuce 
informatiky, koordinátorem pro ŠVP byl školou určen p. Vlček. 

 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha – 
Klánovice, verze informatika. 
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Hlasování 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 

4. Zhodnocení začátku školního roku 
Paní ředitelka uvedla informace k začátku nového školního roku, informovala o počtu 
ukrajinských dětí zařazených do výuky ZŠ pro školní rok 2022/2023, a to 24+3 (nultý ročník). 
Výuka českého jazyka pro ukrajinské děti je personálně zajištěna. V současné době jsou třídy 
na druhém stupni naplněny v počtu kolem 30 dětí ve třídě, počty žáků ve třídách na prvním 
stupni jsou nižší. Nyní je ve škole 14 asistentů, 4 dvoujazyčné asistentky a 1 ukrajinská 
asistentka. Provoz výuky na začátku školního roku je personálně zajištěn. Nyní nejsou otevřeny 
žádné volné pracovní pozice. 

 
5. Informace k třídám „C“ 

Paní ředitelka seznámila členy ŠR s aktuálním stavem spolupráce s PED Academy. Vedení školy 
zvažuje vytvoření jiného konceptu, pro školní rok 2023/24 se počítá se zachováním konceptu 
stávajícího. Paní ředitelka bude nadále informovat o aktuálním vývoji. Proběhla diskuse mezi 
p. Kavkovou, Kadlecovou, Kolovrátkovou, Maiellem. 

 
 

6. Různé 
Paní Kavková se dotazovala na informace k lyžařskému kurzu v 7. třídě a přihlašování. Dále 
proběhla diskuse k volitelným předmětům a informačním systémům. 

 
Termín dalšího jednání ŠR nebyl stanoven. Zpráva z nedávno proběhlé inspekce bude členům 
ŠR rozeslána s předstihem a projednání zprávy proběhne distančním způsobem dle čl. VII 
jednacího řádu ŠR. 
Termín příštího jednání ŠR bude naplánován po přijetí návrhu rozpočtu. 
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