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přítomni - viz prezenční listina

1. Párová výuka
- zastřešuje Patron
- nová formace od 09/2014
- od šk. roku 2014/15 bude párová výuka probíhat v 1., 2. a 3. třídách
- výuka může probíhat pouze za finanční podpry rodičů a financování z Nadace 

Kellner Family Foundation
- podmínkou nadace je profesionalizace Párové výuky
- projekt vede Veronika Doležilová ve spolupráci se školou

2. 4. třídy - učebnice SKN
- rodiče 4.B vidí stále problém v učebnicích a podkladech pro předmět SKN
- paní zástupkyně Jitka Kopáčová zjistí a předá zpětnou vazbu - náprava nejdříve od 

nového školního roku

3. 5. třídy
- stále není znám přesný počet přestupujících děti, nicméně z toho co vedení školy již 

ví, je jasné, že od šk. roku 2014/15 budou pouze dvě 6. třídy
- škola si vyžádá vyjímku o vyšším počtu žáků ve třídě - průměr 30-32 dětí/třída
- rozvrh bude připraven tak, že budou půleny třídy na jazyky, TV, výchovy a případně 

některé hodiny M a ČJ
- rozdělení proběhne v červnu, tak aby to pro děti nebylo překvapením
- rozdělení bude ve spolupráci se školní psycholožkou Kateřinou Fořtovou, kdy 

podkladem budou sociometrie tříd
- druhý týden v září čeká děti adaptační kurz

4. 9. třídy
- tradicí školy je, že žáci 9. tříd dostávají věcný dar od školy a Patron se na tom 

finančně podílí
- poslední 2 roky dostali žáci těžítko s logem školy
- pro tento chybí těžíka - musí nechat přidělat

Hlasování o doplnění příslušného počtu těžítek
ANO: 14
NE: 0
Zdržel: 1
Výsledek hlasování: pro 9. třídy se nechá přidělat příslušný počet těžítek

- pro příští šk. rok 2014/15 - návrhy co by deváťákům udělalo radost
- návrh mediálního kroužku - časosběrný magazín



5. Granty
- šesté třídy - zažádaly o příspěvek Kč 5000 na divadelní představení

Hlasování:
ANO: všichni jednomyslně odhlasovali
NE: 0
Zdržel: 0

- první třídy - pasování na čtenáře - zažádaly o příspěvek Kč 5000
Hlasování: 
ANO: všichni jednomyslně odhlasovali
NE: 0
Zdržel:0

6. Další aktivity
- lavičky - financování a pořizování laviček pro 2. stupeň momentálně odloženo
- skříně - darování jakékoliv funkční skříně vítáno
- klavír - stále vítán - Patron může podpořit, ale nejdříve se chceme věnovat podpoře 

2. stupně - padl návrh, že může být uspořádána sbírka na klavír v rámci zahradní 
slavnosti

7. Volby do školské rady
- informace - web, vylepeno u družiny
- 3 kandidáti
- volební listy obdrží rodiče na třídních schůzkách - urna na recepci

8. Zahradní slavnost
- téma : “Staré pověsti kunratické”
- tentokrát je velké zapojení školy, z velké části zajišťuje organizaci Středisko volného 
času

- cílem je se navzájem potkat: učitelé, rodiče a žáci
- vstupné pro rodiče Kč 50,- - na pokrytí nákladů brigádníků
- dobrovolníci jsou stále vítáni
- opět proběhne tombola “štěstíčka” - kdo má co darovat, ať donese na recepci školy 

do 20.6.
- i tento rok platí platidlo větrník - bude k dispozici na recepci školy a také během ZS
- uspořádá se sbírka na klavír

Zapsala:
Alice Škvárová


