SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská 476, 180 00 Školská rada

Zápis z jednání školské rady, z důvodu epidemiologických opatření proběhlo jednání pomocí
emailové komunikace. Všichni členové školské rady dostali k prostudování a odsouhlasení
výroční zprávu, také dostali doplňující informace o minulém školním roce a výhled do
nového školního roku. Vše je součástí tohoto zápisu.
1.V září proběhly doplňovací volby za rodiče a zákonné zástupce žáků a za pedagogické
pracovníky školy.
Za rodiče a zákonné zástupce žáků: Kateřina Kotenová, Miroslava Picková
Za pedagogické pracovníky: Miroslav Rott, Iva Chalašová
Školská rada zůstává beze změn. Volební období je na tři roky.
2.Seznámení s výroční zprávou školy – byla poslána všem členům emailem.
Výroční zpráva byla odsouhlasena všemi členy školské rady.
3.Doplňující informace o školním roce 2019/2020.
5 žáků dokončilo ZŠ, 5 žáků dokončilo SŠ – závěrečnou zkoušku vykonali 3 žáci.
4.Informace o školním roce 2020/2021.
Do školy dochází 66 žáků, 58 do základní školy a 8 do praktické školy.
Bylo přijato 9 žáku do první třídy ZŠ a 5 žáků do prvního ročníku praktické školy.
5.V současné situaci neprobíhají žádné kroužky ani se neplánuje škola v přírodě.
6.Před školou by měla být vytvořena tři parkovací místa, dvě pro zásobování a jedno pro
invalidy. Školská rada se pokusí zjistit, jestli se neplánuje oprava vozovky v ulici
Chotouňská a zda by nešlo zřídit více parkovacích míst zarovnáním pásu až k
pozemku školy. Informace z webu praha10.cz: Standardně se v celé Praze u škol
navrhují dvě stání "zásobovací" (i pro návoz a vyzvedání dětí) a jedno invalidní, které
ale může použít kterýkoliv invalida.
7. V nejbližší době by měla proběhnout rekonstrukce ulice Chotouňská. Za školní radu jsem
oslovil městkou část ohledně úprav prostoru před hlavním vchodem do školy.
Záměrem bylo zpřehlednění prostoru před vchodem a posunutí lampy k plotu školy.
Bohužel se s těmito úpravami zatím nepočítá. Viz odpovědi v příloze.

8. Usnesení školské rady:
Výroční zpráva byla odsouhlasena všemi členy školské rady.
9. Další zasedání školské rady je plánováno na květen 2021
V Praze 5. listopadu 2020
Zapsal Miroslav Rott

