
Setkání Rady školy ZŠ Petřiny Sever 20.11. 2014 

 předsedkyně Rady školy,  paní učitelka Bencová přednesla program 

 představení paní učitelek Šubrtové a Pilařové, které se zúčastnily s ohledem na program schůzky 

 projednány připomínky některých rodičů žáků k nepřipravenosti některých dětí naší školy v primě 

víceletého gymnázia Nad Alejí. Došlo ke schůzce učitelů, kteří učí na prvním stupni s učiteli 

angličtiny na gymnáziu. Byla dohodnuta opaření pro lepší přechod žáků na gymnázia: Přizpůsobit 

parametry RVP, psát pravidelně srovnávací testy na každé čtvrtletí, doplnit učivo, které není 

v učebnici pro 5. třídy 

 dále byla využita přítomnost učitelek angličtiny k vysvětlení situace výuky angličtiny na prvním stupni, 

zvažována možnost dělení dětí podle výkonu, které se však v minulosti neosvědčilo, klady a zápory 

jednotlivých učebnic, jejich případná výměna  a  možnosti doučování dětí. Paní ředitelka a paní 

učitelka Šubrtová vysvětlily, proč se nepodařilo sehnat rodilého mluvčího pro výuku – oba zájemci 

od spolupráce ustoupili. Znovu otevřena možnost jazykového kroužku – učitelé angličtiny budou 

Radu školy informovat.  

 vedle učebnic angličtiny byla také diskutována vhodnost náročných učebnic nakladatelství Fraus a 

jejich kombinace s dalšími výukovými materiály 

 Rada školy vyslovila podporu stromečku na Petřinách jako místa setkávání jakož i návrhu 

víceúčelového hřiště. Oba projekty projedná školní dětský parlament a budou k podpisu na 

Vánočních trzích a dílnách. 

 Rada školy se opět vyslovila k dopravní situaci na Petřinách a bezpečnosti přechodů pro děti. 

 diskuse k třídním ročenkám a jejich výtvarné kvalitě 

 paní ředitelka zmínila z Plánu údržby a oprav 2014-15: 

akustický podhled do jídelny by se měl realizovat do konce školního roku 

 informace o projetu revitalizace školní zahrady, o tom, jak se sbírají náměty, jaké budou exkurze 

podobných zahrad. 

 další setkání Rady školy bylo naplánováno na únor 2015 

 zapsal Blažka, přítomni pp: Bencová, Ohanková, Dvořáčková, Šnajdaufová, Kindlová, Pilařová, 

Šubrtová  

 

 

 


