
   Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice 

   Ústavní 91, 181 00 Praha 8 
   tel.: 283 851 898, e-mail: skola@zsbohnice.cz 

 

                                       Zápis z jednání školské rady 

Datum: 21. 6. 2022 

Místo konání: Dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská 830/32a, Praha 8 

Členové:  

Za zákonné zástupce žáků: 

Miroslava Zoulová – předsedkyně školské rady 

Jana Fillingerová 

Za pedagogické pracovníky: 

Bc. Vladislava Petrboková 

Mgr. Ivana Fuková 

Za zřizovatele MHPM: 

PaedDr. Jiří Pilař omluven 

Soňa Teplá 

Hosté: 

Mgr. Kamila Svobodová – ředitelka školy 

Mgr. Soňa Zingrošová – zástupkyně ředitelky školy 

 

Program: 

1. Přivítání členů školské rady 

2. Seznámení s programem jednání 

3. Různé 

 

Ad 1,2.  

Druhé jednání školské rady v tomto roce se konalo 21. 6. 2022 od 17:00 hodin. 

Paní učitelka Vladislava Petrboková přivítala všechny přítomné na prezenčním jednání školské 

rady, seznámila je s programem jednání a informovala o omluvě pana PaedDr. Jiřího Pilaře. 

Ad 3.  

Členové školské rady byli informováni o důležitých akcích, které proběhly ve školním roce 

2021/2022. Novinkou pro žáky druhého stupně se stala polytechnická výchova – mechanika a 



robotika, kterou absolvovali v několika blocích. Konečně si žáci mohli vyzkoušet práci v plně 

vybavených dílnách DDM Spirála a tuto možnost velmi ocenili. 

Stejně jako každý rok proběhl projekt „Krokus“ v 8. a 9. ročníku.  

Žáci 6. až 9. ročníku také absolvovali program, jehož tématem bylo stmelování třídních 

kolektivů, které je velmi důležité pro správné fungování třídy. 

Podzimní měsíce žákům zpříjemnily návštěvy filmových představení, ve kterých se seznámili 

se dvěma českými legendami („Zátopek“ a „Karel“). 

Celý rok pracovali žáci na několika zajímavých projektech: „My a příroda“, „Ukliďme Česko“, 

„Den zelené školy“, „Projekt 3D tisk“, „Čistá energie.“  

V listopadu proběhl projektový týden „Laskavec“, jehož cílem bylo probudit v žácích touhu 

pomáhat svému okolí. 

V květnu vyvrcholil projekt „My a příroda“ dalšími celoškolními projektovými dny (výstava 

„Motýli“ v botanické zahradě, videoprojekce filmu „Českou přírodou křížem krážem“ – 

spojeno s pracovními listy, a jiné). V rámci tohoto projektu proběhly i dvě komentované 

vycházky do lesa v nedalekém okolí naší školy. 

Žáci měli také možnost zhlédnout program mobilního planetária o vzniku vesmíru. Na jaře 

navštívili dvě divadelní představení - „Romeo a Julie“ a „Lakomá Barka“ v divadle Gong. 

Absolvovali rovněž akci „Praha hravě“, během které si připomněli historii našeho hlavního 

města. 

V rámci projektu 3D tisk byla zakoupena nová 3D tiskárna, s níž se naši žáci již učí pracovat. 

Paní ředitelka Mgr. Kamila Svobodová informovala školskou radu o tom, že byla zakoupena 

nový interaktivní displej do I. třídy, škola bude dále pracovat na lepším vybavení IT technikou, 

v plánu je i nákup nového školního nábytku. Loni zakoupený software Bakaláři poslouží 

v letošním školním roce i k tisku vysvědčení. 

Byly dokončeny práce na novém bezpečnostním systému – vchod do školy se otevírá pomocí 

čipů, které obdrželi nejen zaměstnanci školy, ale i starší žáci 2. stupně.  

21. 6. 2022 proběhly také volby do školské rady z řad zaměstnanců školy. 

Byly projednány úpravy ve školním řádu, který bude platný k 1. 9. 2022. 

Závěr: Všechny body programu byly školskou radou projednány a nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

V Praze dne 21. 6. 2022                                                     Zapsala: Mgr. Ivana Fuková 


