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Zasedání školské rady ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 

 Jeremenkova 1003, 140 00 Praha 4 

 

13.12.2018 v 18:00 v JU2 

Zápis z jednání:  

 

1)Uvítání členů a prezence 

Přivítání nového člena školské rady pana Ing. Daniela Kunce a hosta jednání paní radní Mgr. 

Ivety Kotvové, z jednání omluvena paní ředitelka Mgr. Iveta Jandová 

 

2) Jednání ŠR k podnětu členky ŠR paní Mgr. Haládikové k poradě zaměstnanců ZŠ 

s RVJ, Jeremenkova 1003 ze dne 14.11.2018 

- vyjádření RNDr. Denisové, Mgr. Liršové 

-diskuse členů ŠR k hodnocení ředitele školy a klimatu na škole 

- návrh paní radní Mgr. Ivy Kotvové – sociometrický průzkum – tzv. mapa školy – ve dnech 

28.1.2019 – 3.3.2019 společností SCIO, šetření klimatu školy ČSI  

Vyjádření školské rady k hodnocení ředitelky školy:  

Školská rada prohlašuje, že dokument Hodnocení ředitelky školy za školní rok 2017/2018 je 

řádné hodnocení práce ředitelky školy paní Mgr. Ivety Jandové, nikoli práce provozních a 

pedagogických pracovníků.  

Hodnocení ředitelky školy je výsledkem hlasování 5 členů školské rady. 

Školská rada uveřejní toto prohlášení na webových stránkách školy v sekci Školská rada 

Doporučení pro zřizovatele MČ Praha 4 

Školská rada doporučuje zřizovateli MČ Praha 4 provést na ZŠ s RVJ socio-metrické šetření 

klimatu školy s následujícím záměrem:  

1. Zpětná vazba od zaměstnanců na psychosociální aspekty jejich pracovního prostředí. 
2. Zpětná vazba od rodičů na spokojenost se školou. 

Tento průzkum doporučujeme provést v lednu 2019 zřizovatelem školy ve spolupráci 

se ŠR. 

 

 Dále doporučuje do tohoto šetření zahrnout i dotazování bývalých zaměstnanců školy. 
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3) Volba nového předsedy /předsedkyně školské rady ZŠ s RVJ 

- Mgr. Marta Liršová se vzdala funkce předsedkyně školské rady, zvolen nový předseda školské 

rady Mgr. Lukáš Zicha 

4) Ukončení jednání 

 

Zápis zapsala: Mgr. Marta Liršová 

Zápis ověřila: RNDr. Ilona Denisová 
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