
Zápis z jednání školské rady dne 30. 8. 2021 

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.  - omluven 

Zástupci za rodiče žáků ZŠ Satalice:  

Ing. Milada Klubalová, Ph.D. 

Ing. Jiří Fiala, LL.M. 

Ing. Tereza Podzimková 

Ředitelka školy: Ing. Daniela Vočadlová – host školské rady 

1) Seznámení s novými členy školské rady.  

Jako noví členové školské rady se představili: Mgr. Markéta Streichsbierová, Ing. Milada Klubalová, Ing. 

Jiří Fiala, Ing. Tereza Podzimková 

Ředitelka školy Ing. Daniela Vočadlová následně představila charakter školy a hlavní priority v oblasti 

vzdělávání. 

2) Změny ve školním řádu. 

ŘŠ Ing. Daniela Vočadlová informovala o změnách ve školním řádu a pravidlech hodnocení, a to 

především o nově zavedené povinnosti zapnutých kamer při online hodinách v případě distanční výuky 

(ŠŘ, bod 3. 18). Jako hlavní argumenty pro zavedení této povinnosti byly uvedeny vzájemný vizuální 

kontakt vyučujícího a žáka, vyšší kvalita online hodiny, okamžitá zpětná vazba a posílení sociálních 

kontaktů ve třídě.   

Následně byl vznesen návrh doplnit uvedený bod o formulaci, která připouštěla výjimku po individuální 

konzultaci s vedením školy. 

3) Přístup do systému Bakalář pro žáky II. stupně. 

ŘŠ Ing. Daniela Vočadlová informovala o zavedení vlastních přístupů do systému Bakalář pro žáky II. 

stupně (žáci I. stupně setrvávají u rodičovského přístupu). 

4) Financování školy. 

Položen a diskutován dotaz na finanční zázemí školy, charakter a možnosti současného rozvojového 

plánu školy a poté nastíněny výhledy do budoucna v oblasti financování školy.  

Následně zhodnocení priorit a hlavních cílů vzdělávání z výše uvedeného pohledu a záměr tyto 

promítnout do plánované revize školního vzdělávacího plánu. 



5) Revitalizace školních prostor. 

ŘŠ Ing. Daniela Vočadlová informovala o novém audiovizuální vybavení v učebně hudební výchovy a ve 

výtvarném ateliéru a o instalaci interaktivní tabule v nové učebně anglického jazyka. V souvislosti 

s výukou AJ diskutovány možnosti navýšení hodinové dotace, případně varianta externího kroužku. 

 

Zapsala: Mgr. Markéta Streichsbierová 

  



6) Plánované akce školy na školní rok 2021/ 2022 

ŘŠ Ing. Daniela Vočadlová informovala o plánovaných akcí školy s ohledem na platná hygienická 

opatření MZ a MŠMT. 

• projekce vybraných dílů seriálu Ochránce (plánovaný projekt ve spolupráci s metodikem prevence 

pro žáky II. stupně), 

• zahájení činnosti externích a interních kroužků pro žáky, 

• možnost realizace lyžařského výcviku atd. 

 

 

 


