
Školská rada při Základní škole a mateřské škole, Praha 3, nám Jiřího z Lobkovic 22/121 
 

 1

 

Zápis z jednání 
03 / 30.09.2009 

 
I. Zahájení – p. Tůmová 

 
II. Prezence 

Přítomni:        Tůmová Jana, Šťastná Ladislava, Dlouhá Martina, Freyová Věra,  
 Hubičková Jana, Piruchta Jan, Mirovičová Kamila,  Kucián Michal 
Nepřítomni:   - 
Omluveni:      Císařová Blažena  
Hosté: Hrebíková Naděžda – ředitelka školy – dále ŘŠ 

 
III. Program jednání 

Návrh programu – p. Tůmová: 
1.   Kontrola zápisu ze zasedání ŠR ze dne 07.04.2009 
2.   Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ, Praha 3, nám Jiřího z Lobkovic  
     22/121 za školní rok 2008/2009 
3.   Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ, Praha 3, nám Jiřího 
     z Lobkovic 22/121 za rok 2008 
4.   Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, Praha 3, nám Jiřího z Lobkovic 22/121 na rok 2009 
5.   Plánované granty na školní rok 2009/2010 
6.   Školní vzdělávací program Škola pro život 
7.   Plán tradičních školních akcí a jejich financování 
8.   Kroužky 
9.   Doplnění programu jednání na návrh ŘŠ – schválení Školního řádu – změna času   
      odpoledního vyučování 
10.  Různé  

                     Program byl schválen v navrženém znění. 
 

IV. Jednání 
         K jednotlivým bodům programu: 

 
1. Bez připomínek. 

 
2. ŠR projednala Výroční zprávu ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  
      za školní  rok 2008/2009. SCHVÁLENO všemi přítomnými hlasy. 

 
3. ŠR projednala Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího 

z Lobkovic 22/121 za rok 2008. SCHVÁLENO všemi přítomnými hlasy. 
 

4. Rozpočet ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 na rok 2009 byl již 
sestaven a podán. Je stále stejný, jen byly navýšeny některé položky, u nichž se 
předpokládá nárůst cen. 

 
5. Žádosti o grant nejsou v současné chvíli podány ani rozpracovány. ŘŠ bude ještě 

uvažovat o zapojení do některého z grantů, které vypsal Magistrát hl. m. Prahy a 
má být podán do 14.10.2009.  Pan Kucián přislíbil pomoc při tvoření obsahu 
vybraného grantu. Na pracovišti Perunova bude probíhat plnění grantu, které 
získalo OS Perunka na společné akce s Pečovatelským domem v Praze 3. 
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6. Již třetím rokem se ve škole žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího  programu 

Škola pro život – 1. stupeň – 1. – 3. ročník, 2. stupeň – 6. – 8. ročník. Zbylé ročníky 
pracují podle vzdělávacího programu Základní škola. V rámci nového pojetí výuky je 
možné nabízet žákům volitelné předměty na 1. stupni i 2. stupni ZŠ. 

 
7. Na obou pracovištích opět probíhají a budou probíhat tradiční školní akce (viz  

www. stránky). Na pracovišti Lobkovicovo náměstí funguje Klub rodičů – občanské 
sdružení, které přispívá na různé školní akce (při posledním jednání se připravovala 
nová pravidla pro přidělování financí). Na pracovišti Perunova pracuje Klub příznivců 
školy společně s Občanským sdružením Perunka, v současné době se přidala i MŠ. 
Klub přispívá finančními částkami na stálé akce (např. Posvícení v Perunce, apod.) 

 
8. Na začátku nového školního roku byly nabídnuty žákům na obou pracovištích 

kroužky, do kterých se mohli přihlásit. Byly cenově dostupné. Na pracovišti 
Perunova se však některé kroužky neotevřely z důvodu malého počtu žáků ve škole. 
Žáci však mohou docházet na pracoviště Lobkovicovo náměstí - problémem zůstává 
možnost návštěvy těchto kroužků žáky ze ŠD, neboť není pedagogická síla, která 
by žáky odvedla na druhé pracoviště. 

 
9. V letošním školním roce došlo ke změně času začátku odpoledního vyučování ze 

14.15 hod. na 14.00 hod. Školská rada se seznámila s úpravami Školního řádu a 
souhlasí s nimi. 

      
10. Stanovený termín pro jednání ŠR bude vždy úterý od 17.30 hod. 

        
Příští jednání ŠR se uskuteční v úterý 16.02.2010 ve sborovně ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 v 17.30 hod. Pozvánka a program jednání bude rozeslán e-mailem a zveřejněn na 
internetových stránkách obou škol v rubrice Školská rada. 
 
V Praze dne 30.09.2009 
 
 
 
Zapsala:                                                                   Ověřila: 
Věra Freyová                                                                                                  Jana Tůmová - ověřila 
  
 


