
Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 8. 2022 

Členové školské rady: 

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. Jiří Fiala, LL.M. 

• Ing. Tereza Podzimková  

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

Hosté jednání školské rady: 

• Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy 

• Mgr. Markéta Musilová, výchovná poradkyně a školní metodik prevence 

•  

Schválení upraveného Školního řádu a Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků  ZŠ Satalice 

• Upravený školní řád a jeho nedílná součást pravidla hodnocení… byly členům školské rady zaslány 

k prostudování 2. 8. 2022. 

• Seznámení s metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních (týkající se návykových látek a takových látek, které je 

svou povahou napodobují), které bude do školního řádu přidáno. 

• Schválení nového znění školního řádu a pravidel hodnocení … včetně navrhované úpravy. 

 

Seznámení se změnami ve školním vzdělávacím programu – Mgr. Markéta Musilová 

• Změny vyplývají z malé a následně velké revize Rámcového vzdělávacího programu, který je 

závazný pro vzdělávání na základní škole. 

• Změny v jednotlivých předmětech (zásadní změny v předmětu informatika – nově informační a 

komunikační technologie); nákup nových počítačů do učebny informatiky. 

• Informace o přesunech témat v rámci jednotlivých předmětů.  

• Výuka dějepisu – seznámení s novou koncepcí Dějepis 21 (moderní pojetí, badatelský přístup). 

• Úpravy ŠVP budou školské radě předloženy k seznámení na konci měsíce září 2022. 

 

Shrnutí aktuálního dění ve škole 

• Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 bude předložena školské radě ke schválení na konci měsíce 

září 2022. 

• V návaznosti na uvažovanou redukci výuky druhého cizího jazyka byla osvětlena aktuální situace 

vyučování jazyků na škole. Mgr. Markéta Musilová představila v hlavních bodech koncept výuky 

německého jazyka. V souvislosti s uvažovanou změnou ředitelka školy informovala o budoucím 

zachování výuky německého jazyka (ať už v podobě standardního, nebo povinně volitelného 

předmětu). 

• Otázka na problematiku zapnutých kamer v rámci distanční výuky, vysvětlení jejich důležitosti při 

online vysílání.  



• Kontrola polepů na schodišti školy a malby herních prvků ve venkovním atriu školy, které byly 

realizovány z daru Spolku Satalická škola. 

• Seznámení s výměnou osvětlení ve školní tělocvičně za spolupráce MČ Praha – Satalice. 

 

 

 

 

Ekonomická oblast 

• Na dotaz na finanční rozpočet vzhledem k plánovanému zdražení energií ředitelka školy 

informovala, že škola disponuje finanční rezervou pro případné vyšší náklady.  

• Zástupci městské části informovali o uvažovaných alternativních možnostech zdrojů energie 

(fotovoltaika atd.). 

 

Zapsala Mgr. Markéta Streichsbierová 


