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Zápis z jednání 
02 / 07.04.2009 

 
I. Zahájení – p. Tůmová 

 
II. Prezence 

Přítomni:        Tůmová Jana, Šťastná Ladislava, Dlouhá Martina, Freyová Věra,  
 Hubičková Jana, Piruchta Jan, Mirovičová Kamila   
Nepřítomni:   - 
Omluveni:      Císařová Blažena, Kucián Michal 
  

 
III. Program jednání 

Návrh programu – p. Tůmová: 
1. Kontrola zápisu ze zasedání ŠR ze dne 09.02.2009 
2. Volba místopředsedy 
3. Informace o situaci se slučováním tříd na I.stupni – 5. ročník 
4. Informace o zápisu do MŠ na pracovišti Perunova 
5. Projednání možnosti seznamovací ŠvP pro sloučené třídy (6., ev.5.) v září 2009 
6. Informace o grantech na ZŠ 
7. Různé 
Program byl schválen v navrženém znění. 

 
IV. Jednání 

         K jednotlivým bodům programu: 
1. Pozvánka na první jednání ŠR p. Dlouhé nebyla doručena, proto byla zpětně 

omluvena. 
 
2.  Do funkce místopředsedy ŠR byla navržena: Mgr. Jana Hubičková 

SCHVÁLENO všemi přítomnými hlasy. 
 

3.  Předsedkyně ŠR p. Tůmová požádala ŘŠ, aby se vyjádřila k situaci slučování tříd na 
I. stupni. 

   ŘŠ, která se nemohla jednání ŠR zúčastnit ze zdravotních důvodů, odpověděla 
                           písemnou formou:  

� Spojovat budeme dvě druhé třídy na nám. Jiřího z Lobkovic.  
V současnosti mají 15 a 17 dětí, 1-2 děti se budou stěhovat, 2 děti odcházejí 
na jazykovou školu, 2 děti nežijí v ČR, nechodí vůbec do školy a pouze skládají 
zkoušky. Předpokládáme tedy, že počet dětí ve třídě (fyzicky přítomných na 
výuce) bude 27. Třídní učitelkou bude pravděpodobně pí. uč. Boťová, která 
končí s 5. třídou a přechází do 3.třídy 

� Dále se žáci 4. třídy z Perunovy spojí se 4.třídami na Lobkovicovo. Ze tří tříd 
vzniknou dvě. K tomuto kroku jsme se rozhodli po zvážení i jiných možností. V 
Perunově ulici např. byla navrhována výuka některých výchovných předmětů 
v částečně spojených a na skupiny rozdělených třídách (jakési malotřídky – 
tedy více ročníků v jedné skupině), či přecházení žáků na Lobkovicovo a 
jejich dělení do ostatních tříd jeden den v týdnu. Toto řešení považuji za 
komplikované, neefektiví a především si myslím, že by neprospělo celkově 
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vzdělávání a to nejen jeho úrovni, ale ani pohodě a klidu v jednotlivých 
třídách. 

� Probrali jsme znovu i s učitelkami budoucích 5. tříd možná řešení slučování a 
myslíme si - zatím bez vyjádření rodičů dětí z Lobkovicovo - že spojení 
jedné ze tříd s dětmi, které by přešly (předpokládáme-li přechod cca 10 
dětí), by bylo pro děti resp. i kolektivy nejlepší. Předpokládám, že i rodiče 
dětí, ke kterým by přišli noví spolužáci, situaci takto pochopí a nebudou mít 
podstatné námitky. Vše bychom s nimi probrali na třídních schůzkách 14.4.09. 
Vzhledem k situaci s počtem dětí jsem také vydala organizační opatření, 
které posílám pro informaci školské radě. 

Pí. Tůmová seznámila členy ŠR s tímto stanoviskem ŘŠ. 
 

4.  Dne  01. a 02.04.2009 proběhl zápis do MŠ na pracovišti Perunova. 
 
5.  Vzhledem ke slučování tříd proběhla diskuse členů RŠ k možným seznamovacím 

akcím přecházejících žáků z pracoviště Perunova na pracoviště Lobkovicovo. 
Písemné vyjádření ŘŠ: 
� Se společnými akcemi popř. seznamovací ŠvP samozřejmě počítáme a to 

nejenom na příští školní rok, ale s akcemi i ještě v tomto roce. Např. žáci 
budoucí 5. tříd už byli společně na výletě, další společné akce lze naplánovat.  
Podobně je to u 6. tříd. Některé děti chodí na pracoviště Lobkovicovo na 
kroužky, jiné chodí společně  např. na soutěže. Předpokládáme společnou 
účast na sportovním dnu popř. výlet. 

 ŠR navrhuje:  
� společný výlet žáků 4. ročníku na konci tohoto školního roku nebo společný 

školní den (dohodnou se tř. učitelé 4. r.) 
� školu v přírodě na počátku nového školního roku – nejlépe hned v září 

 
6.  Informace o grantech: 

� Písemné vyjádření ŘŠ:  Žádosti o grant nejsou v současné chvíli podány ani 
rozpracovány. Podávali jsme v minulých letech spíše projekty (hlavně v oblasti 
ICT). Díky nim máme 2 pracovny s interaktivní tabulí a ještě dříve 
počítačovou učebnu. 

� Pracoviště Perunova získalo grantem od Městské části Prahy 3  
     finanční částku (19 000,- Kč) na společenské setkání rodičů, žáků a učitelů   
      „Večerní setkání v Perunce“, které se koná dne 14.05.2009. 

 
7.  Stanovený termín pro jednání ŠR bude vždy úterý od 17. hod. 

        
Příští jednání ŠR se uskuteční podle potřeby v měsíci září – říjnu (úterý) ve sborovně ZŠ a MŠ, 
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 v 17.00 hod. Pozvánka a program jednání bude rozeslán e-
mailem a zveřejněn na internetových stránkách obou škol v rubrice Školská rada. 
 
V Praze dne 07.04.2009 
 
 
 
Zapsala:                                                                                                         Ověřila: 
Věra Freyová                                                                                                  Jana Tůmová - ověřila 
  
 


