
Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 1. 2022 

Přítomni:  

Zástupci za pedagogický sbor ZŠ Satalice:  

• Ing. Alžběta Oborná  

• Mgr. Jarmila Křížková  

• Mgr. Markéta Streichsbierová  

Zástupci za Městskou část Praha – Satalice:  

• Ing. Petr Adamec - předseda školské rady  

• Ing. Věra Písaříková  

• Tomáš Maršál, DiS.  

Zástupci za rodiče žáků ZŠ Satalice:  

• Ing. Milada Klubalová, Ph.D. - omluvena 

• Ing. Jiří Fiala, LL.M. 

• Ing. Tereza Podzimková  

Ředitelka školy: Ing. Daniela Vočadlová – host školské rady  

 

Shrnutí aktuálního dění ve škole 

Ředitelka školy informovala o aktuálním dění ve škole. O nadcházejícím lyžařském výcviku a probíhajících 

kroužcích v rámci interních a externích aktivit. V plánu školních akcí je také povinný plavecký kurz (3. – 

5. ročníky) v bazénu v Brandýse nad Labem. 

Technické zázemí a vybavení školy 

Ředitelka školy informovala o novinkách z technicko-provozní oblasti školy. V procesu je projekt 

venkovní učebny. Diskutována byla firma na opravu altánu ve školní družině. A diskutována byla také 

možnost nákupu herních prvků na školní hřiště. 

V nadcházejícím období jsou také plánovány obměna a nákup nových elektronických zařízení (nové 

monitory, tablety, mikroporty; nová interaktivní tabule, výměna dataprojektoru v učebně HV) a pořízení 

některých nových pomůcek.  

Pedagogická a personální oblast 

Ředitelka školy informovala o odchodu Mgr. Anny Zvířecí na mateřskou dovolenou k 1. 2. 2022.  

Ředitelka školy dále informovala o hodnocení žáků k prvnímu pololetí, o plánované úpravě školního 

vzdělávacího plánu a probíhajících předmětových a ročníkových komisí.  

Položen dotaz na závěr hloubkové inspekce zkoumající pedagogickou a administrativní činnost. Ředitelka 

školy podrobněji informovala o zprávě ČŠI s přihlédnutím k aktuální situaci ve třídě V.B, kterou ČŠI 

zkoumala na externí podnět. Dále sdělila komentář k prevenci sociálně-patologických jevů ve třídě V. B. 

Následně byla rozebrána jednotlivá doporučení ČŠI. Položen dotaz na možnost publikování zprávy ČŠI 

pro zajištění transparentnosti. 

  



Ekonomická oblast 

V souvislosti se zdražením energií dotaz na hospodaření v této oblasti (rozpočet schválen městskou 

částí). Nastíněn postup při realizaci nákupů např. tabletů či jiných technických prvků. 

 

Zapsala Mgr. Markéta Streichsbierová 


