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Z Á P I S 

z  jednání Školské rady dne 16. 1. 2019 

 

Přítomni: Pavla Jandová 

  Mgr. Kateřina Hámová 

  Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

1.  Projednání Vyúčtování hospodaření školy za rok 2018 – účetní zisk 260 tisíc. V plánu je pořízení nové  

 interaktivní tabule do poslední třídy II. stupně, kde nahradí promítací zařízení. 

2.  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 - Školská rada doporučila zřizovatelce školy pokračovat  

 v započaté strategii, která přináší škole zisk. Celková finanční situace školy se však odvíjí od počtu  

 žáků. V současné době jsou stále volná místa v 1., 2., 4. a 9. třídě. Ředitelce školy bylo proto  

 doporučeno rozeslání pozvánek na březnový Den otevřených dveří i do pražských mateřských škol a  

 mimopražských školských poradenských zařízení.  

3.  Ředitelka školy informovala o snaze obnovit činnost Rady žáků. Na začátku února proběhnou volby  

 v 5. - 9. třídě. Schůzky zvolených zástupců tříd se budou konat mimo vyučování každé poslední  

 pondělí v měsíci. Žádost o podporu rodičů. Garantem RŽ bude školní psycholožka Mgr. Barbora  

 Straková. 

4. Problém se zajištěním výuky na I. i II. stupni - v současné době není možné zajistit absolventa  

 požadované aprobace Speciální pedagogika - učitelství. Na PedF UK taková odbornost neexistuje,  

 soukromá UJAK nemá pro tento obor již akreditaci. Pro tento školní rok bylo nutno provést  

 personální změny ve ŠD, aby jedna z vychovatelek (absolventka PedF UK) mohla učit na I. stupni. Do 

 konce školního roku odejde na MD další učitelka I. st. a speciální pedagožka. Školská rada doporučuje 

 obrátit se na Úřad práce. 

 

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00                                                    tel./fax 224253470    
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Usnesení:   

Školská rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

 

 

 

 

Schválil/a: Pavla Jandová ……………………………..…………………………………………… 

  Mgr. Kateřina Hámová ………………………………………………………...……… 

  Mgr. Ludmila Kassahunová ………………….…………………………….………….. 


