ZŠ WALDORFSKÁ, Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zápis z jednání školské rady
Přítomni: Jana Petrů, Karolína Stupková, Regina Bergerová, Kamil Douděra, Tomáš Homola
Omluveni: Diana Bubníková
Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW
Datum: 2.10.2013 od 16:30 v ateliéru ZŠW
Program:
1) K programu ŠR nebyly vzneseny žádné připomínky.
2) Ředitel ZŠW Pavel Seleši předložil ke schválení textovou část Výroční zprávy ZŠW za období
2012-2013. Ing. Homola vyjádřil s obsahem spokojenost ze strany zřizovatele. Po její
zpracování do grafické podoby (konec 10/13) zajistí p. Seleši její elektronické rozeslání
rodičům.
Hlasování o přijetí VZ: 5/0/0
3) Paní učitelka Jana Petrů informovala o změnách v ŠVP (školní výukový plán) z důvodu
novelizace předpisů MŠMT. Požadované změny byly zapracovány do Školního řádu platného
od 1/9/2013. Lze konstatovat, že ŠVP ZŠW je v souladu s požadavky MŠMT a s RVP (rámcový
vzdělávací program).
Školská rada vzala na vědomí.
4) Různé
a)

Zástupce zřizovatele byli pozváni na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční
30/11/2013 od 10:00.

b)

Žvahov – pan Homola podal info k situaci ohledně Žvahova. Stav je setrvalý. TCP areál
stále využívá, MU P5 pak realizuje kroky k uvolnění areálu a jeho poskytnutí ZŠW pro
školní výuku.

c)

Pavilon 2 (bývalý domov mládeže) – škola požádala o cca 2 mil. Kč na základní
rekonstrukci objektu, který má velký zájem zprovoznit a využívat. Pan Homola přislíbil
podporu této snaze a zjistí aktuální info.

d)

Grant EU – podpora inkluze – ředitel školy informoval o získání grantu z prostředků EU
ve výši cca 3 mil. Kč na dobu 2 let. 90% prostředků bude využita na mzdové náklady
asistentů v jednotlivých třídách. Rodiče byli informováni. S grantem je spojena větší
administrativní zátěž při vykazování přidělených prostředků.

e)

Grant EU – Comenius – paní učitelka Karolína Stupková informovala o získání grantu
20.000 EUR na výměnný pobyt žáků 7. třídy ve Francii.

5) Termín příštího jednání ŠR bude upřesněn na konci února 2014. Zajistí pan Douděra.
Zapsal: Kamil Douděra

Zápis z jednání ŠR

2.10.2013

Stránka 1 z 1

