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Zápis z 11. schůze školské rady dne 6. 5. 2019 

 

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace, Pražská 54, Jinočany 

 
 

Den, čas a místo konání:  

6. 5. 2019 v 14,30 hodin, budova Základní školy Jinočany, Pražská 54, Jinočany 
 

 

Přítomní: 

Mgr. Pavla Smetanková – zástupkyně rodičů 

Gabriela Urbánková – zástupkyně zřizovatele  

Mgr. Petra Koberová – zástupkyně pedagogického sboru – omluvena  
 

 

 

Hosté: Mgr. Iva Šreplová – ředitelka školy  

 Hana Veselá – hospodářka školy  

 Mgr. Iveta Kasperová – pedagogický sbor  
 

 

Program: 

1) Projednání požadavků a připomínek pedagogického sboru 

2) Projednání požadavků a připomínek zástupce rodičů 

3) Informace vedení školy  

 

Ad 1)  

Školská rada opět projednala problémy s parkováním pro členy pedagogického sboru a 

zaměstnanců školy. Na parkovacích místech v ulici Baarova parkují i vozidla veřejnosti a pro 

dojíždějící zaměstnance je problém zde zaparkovat. 

Navrhujeme ve spolupráci se zřizovatelem umístit dopravní označení umožňující 

parkování pouze zaměstnancům školy.  

 

Ad 2)  

 

Zástupkyně rodičů znovu navrhla možnost časově omezeného uzavření příjezdu ke škole 

(mezi 7,30 – 8,00 hod.). V tomto časovém úseku je pohyb poměrně rychle přijíždějících 

rodičů a jejich následné parkování při vysazování dětí značně hektické, nepřehledné a 

z pohledu dětí nebezpečné.  

Navrhujeme ve spolupráci se zřizovatelem zvážit časově omezené uzavření ulice Školní 

v křižovatce s Pražskou ulicí a dále pak v křižovatce Školní a Sokolská v době mezi 7,30 

– 8,00 hod.  

Jde o čas, kdy mnoho dětí dochází samo do školy a toto by jim umožnilo bezpečný přístup do 

školy. Rodiče, kteří děti vozí, je pak mohou vysadit u staré školy na Hlavní a pokračovat dále. 

Děti pak bezpečně dojdou do školy.  

 

Ad 3)  

Letošní zahradní slavnost se bude konat dne 25. 6. 2019 od 17,00 hod. Pedagogický sbor by 

velmi ocenil pomoc rodičů při závěrečném úklidu zahrady.  
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Předběžná organizace pro školní rok 2019/2020: 

- dvě první třídy  

- dvě druhé třídy  

- jedna třetí třída 

- jedna čtvrtá třída  

- jedna pátá třída  

- jedna šestá třída  

- jedna sedmá třída  

 

Zapsala: Mgr. Pavla Smetanková  

 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Pavla Smetanková 

zástupkyně rodičů 

 

 

 

___________________________________ 

Gabriela Urbánková  

zástupkyně zřizovatele 

 

 

Hosté:  

 

 
 

___________________________________ 

Mgr. Iva Šreplová  

ředitelka školy 

 

 

 

___________________________________ 

Hana Veselá  

 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Iva Kasperová   

 

 


