
Zápis z jednání Školské rady 
Základní školy Květnového vítězství 1554, Praha 11 

ze dne 23. 09. 2021 

Přítomni: 

Nepřítomni: 

za zřizovatele: 

za pedagogické pracovníky: 

za rodiče žáků: 

host: 

za zřizovatele: 

Ing. Martin Horák 

Kateřina Bartošová   

Eliška Blahovcová    

Lucie Kulhavá, DiS. 

Ida Holešínská 

Mgr. Pavel Kopečný 

Martin Holeček (omluven)

Projednáno: 

Školská rada (ŠR) se sešla v počtu pěti členů, ŠR byla usnášeníschopná.

Vzhledem k novým volbám zástupců rodičů na začátku září 2021 bylo nutné zvolit předsedu ŠR, 
kterým byla jednohlasně zvolena paní Holešínská.

Důležitým bodem setkání ŠR bylo projednání a schválení změn ve Školním řádu. Změny se týkají 
jiného časového rozvržení přestávek: po druhé vyuč. hodině je nově 15´ svačinová přestávka, po 
3. vyuč. hodině 20´ pohybová přestávka. Dále po 4., 5. a 6. vyučovací hodině jsou přestávky v délce 
10´. Další změnou ve Školním řádu bylo upřesnění pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
Školní řád byl schválen všemi přítomnými členy ŠR v předloženém znění.

Neméně důležitým bodem jednání bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
2020/2021. Všichni členové ŠR výroční zprávu dostali předem k pročtení. Školní rok 2020/2021 byl 
velmi poznamenán a ztížen distanční a rotační výukou. Většina školních i mimoškolních aktivit byla 
vzhledem k pandemické situaci pozastavena nebo zrušena. Za velmi příznivé byla vyzvednuta výuka 
anglického jazyka již od 1.ročníku a fakt, že se škola v listopadu 2020 stala fakultní školou a úzce 
spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Praze. Toto velmi pozitivně ovlivňuje výuku a dává velmi dobré 
zkušenosti praktikujícím vysokoškolským studentům. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými 
členy ŠR.

V další diskuzi byl zmíněn projekt Evaluace pro školu, kterého se někteří členové ŠR zúčastnili. 
Vzhledem k tomu, že projekt dále pokračuje, nejsou zatím známy žádné výstupy.

Příští setkání Školské rady při ZŠ Květnového vítězství 1554 je plánováno na jaro 2022. 

Dne 23. 09. 2021 Zapsala: Ida Holešínská 




