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Zápis z jednání školské rady ZŠW Jinonice  

29.5.2019 od 17:00 ve sborovně ZŠW 

Přítomni: Daniel Mazur (starosta MČ P5), Tomáš Mysliveček (radní MČ P5), Kamil Douděra (rodič), 
Jana Šaňáková (rodič), Daniela Petrová (kolegium) 

Omluveni: Jana Plachetková (kolegium) 

Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW 

Navržený program jednání: 

1. Noví členové školské rady - představení školy 
2. Používání mobilních telefonů ve škole během výuky - rodičovská iniciativa 
3. Stavba nového pavilonu D - informace, aktuálně řešené otázky 
4. Nové venkovní sportoviště - informace - zkušenosti z provozu, provozní řád 
5. Projekt Waldorf 100 - výstava, koncert, festival - informace, pozvánka 
6. Rozvojový projekt Waldorfského lycea Praha 4 - představení 
7. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR 
 
Průběh jednání: 

1) Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem. 

2) Pavel Seleši představil ZŠW novým členům ŠR za zřizovatele – MČ P5 (pp. Mazur a Mysliveček). 

3) Kamil Douděra informoval o rodičovské iniciativě ohledně omezení používání mobilních telefonů 
v ZŠW. 

4) Výstavba nového pavilonu (místo D) – stavba pokračuje v harmonogramu. Řeší se dílčí změny 
v projektu (žaluzie, …). Plánovaný termín otevření 01/20. 

5) Nové hřiště – otevřeno, řeší se drobné reklamace (lezecká stěna, trávník, doskočiště). Jak hřiště 
otevřít i pro další veřejnost – odpovědnost, přístup? 

6) Projekt Waldorf 100 – info  o projektu. Koncert 14/6. Pan starosta Mazur převzal záštitu. 

7) W lyceum – info o záměru postavit nové lyceum na přilehlých pozemcích. Řeší magistrát. 

8) Úprava ŠVP – navýšení výuky NJ v 6. třídě o 1 hodinu na úkor hudební výchovy (viz. příloha) – ŠR 
bere na vědomí 

9) Přechody přes Radlickou – billboard, ostrůvky, semafor – nebezpečné situace – společný postup 
s Tyršovou školou . Informovat dopravní komisi MČ P5. 

10) Granty – možno žádat o příspěvek až do výše 50 tis. Kč na akce Spolku rodičů (vč. provozních 
nákladů). Další kolo bude spuštěno cca v 9/19. Více info na www. 
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11) Pozvánka na akce školy: ročníkové divadlo 8. třídy – Mlejn – 17,18/6/19 – 2 představení 
večer, 2 dopoledne – víme čas??.  Akademie školy – divadlo Bohnice – 22/6/19 od 11 do 16 hod. 
  

12) Schválení případné úpravy školního řadu budou provedeny  PER ROLLAM koncem srpna - p. 
Douděra vyzve k hlasování členy ŠR emailem. Další schůze ŠR na přelomu 9-10/19. 
Zápisy jsou umístěny zde: http://www.waldorfjinonice.cz/o-skole/skolska-rada  
 

Zapsal: K. Douděra 


