
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 25. 10. 2021

Přítomní členové:
Mgr. Tomáš Chalupa, předseda
Adéla Stejskalová, místopředsedkyně
PhDr.Petr Mezena
Mgr. Petra Bucci
Mgr. Věra Němcová

Omluveni:
Ing. Milena Hanušová

Hosté:
Ing. Marie Pojerová, ředitelka školy

Program

1. Výroční zpráva
2. Představení koncepce školy
3. Různé

Program schválen 5-0-0

1. Výroční zpráva

● Paní ředitelka představila Výroční zprávu ZŠ Hanspaulka za školní rok 2020/21.
(Všichni členové se měli možnost s dokumentem seznámit předem.). Okomentovala
naplněnost školy a složení pedagogického sboru, výsledky přijímacího řízení na
střední školy, účast v dotačních programech, vzdělávací program školy, péči o žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami, sportovní aktivity školy, vybavení ICT,
zahraniční spolupráce, výsledky srovnávacích testů SCIO, závěrečné práce žáků
devátých tříd. Dále se věnovala školní družině, činnosti Klubu rodičů a vybavení
školy.

● V rámci diskuse byla uplatněna řada dotazů a připomínek členů rady, které byly paní
ředitelkou a ostatními členy z řad zaměstnanců školy odpovězeny.

● Členové rady považuji zprávu za dobře a kvalitně zpracovanou
Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ Hanspaulka za školní rok 2020/21
Hlasování: 5-0-0

2. Koncepce školy – úvod do problematiky

● Paní ředitelka předložila ŠR podklady pro koncepci rozvoje školy od roku 2020/21
● Předseda rady uplatnil podnět ve věci výuky cizích jazyků, přičemž ve shodě

s ostatními členy Rady byla vysoce hodnocena kvalita výuky angličtiny. V rámci
výuky druhého/dalších cizích jazyků uplatnil názor, že stávající rozsah výuky dalších
jazyků je – obecně, v celé ČR – ve srovnání s obdobnými zeměmi (Skandinávie,



Pobaltí) výrazně menší. S ohledem na pozici školy coby Excelentní jazykové školy
Prahy 6 byla diskutována varianta umožnění výuky některého (pravděpodobně
němčina) z dalších cizích jazyků již v nižších ročnících. Paní ředitelka přislíbila se této
myšlence dále věnovat, což členové Rady velmi ocenili.

Usnesení: Školská rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy Koncepce školy, chápe její
další  projednávání jako stěžejní část činnost Školské rady
Hlasování: 5-0-0

3. Různé

● Paní místopředsedkyně je pověřena pravidelnou kontrolou mailové korespondence
došlé na adresu ŠR

● Příští schůzka ŠR proběhne v polovině ledna 2022.

zapsala Petra Bucci
ověřil Tomáš Chalupa
    


