
Rodičovská unie 5. 9. 2017

Valná hromada RU se koná 19.9. od 17:00, 
schváleno vybrání příspěvku 250,-Kč na rok a na 
žáka (příspěvek je dobrovolný)
Třídní schůzky se konají 19.9. od 18:00



Rodičovská unie 5. 9. 2017

Volby do Školské rady – vyhlášení 19.9., konání 
voleb 15.11.2017



1. st.
Miloslava Černíková (II.B, Aj)  
Michala Staňková (III. B)

NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ VE ŠKOLE

Rodičovská unie 5. 9. 2017
Informace školy:



NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ VE ŠKOLE

2. st.
Natalia Krivosheeva (Aj)
Lenka Landa (Nj)
Karolína Kopecká (Šj)
Hana Turková (Aj)
Dalibor Pelc (Hv)
Jakub Šerf (Tomášková)
Kateřina Rovná (ICT)



NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ VE ŠKOLE + 
určení uvádějících učitelů

šablony

Petr Beroušek – školní psycholog (2 roky)

Milada Tumpachová –

školní speciální pedagog (1 rok)



NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ VE ŠKOLE + 
určení uvádějících učitelů

družina

Helena Poborská

Marie Mikšíková



PREZENTACE ŠKOLY

GEN – prof. MICHL

ROZHOVOR V UČITELSKÝCH NOVINÁCH



STAVEBNÍ ČINNOST, VYBAVENÍ ŠKOLY
 úpravy uvnitř objektu školy – WC 3.p pro učitele

 částečně nový nábytek

 stavební úpravy a opravy v učebnách

 malování – 4 učebny, chodba suterén u jídelny, pracovní prostory jídelny

 výměna vodovodních potrubí – suterén

 úprava rozvodů k radiátorům (nové lišty nebo do zdi)

 oprava sprch v tělocvičnách

 oprava poškozené střešní krytiny

 oprava žaluzií

 výměna telefonní ústředny

 výměna serverů (navýšení kapacity)



STAVEBNÍ ČINNOST, VYBAVENÍ ŠKOLY

v plánu investičních akcí MČ Praha 3 
výměna oken:

ZŠ Lupáčova - rekonstrukce oken dvorní 
fasády 13 mil. (MHMP 6,5 + MČ P3 6,5) 

MAP MČ Praha 3: rekonstrukce učeben 
přír. předmětů (Fy, Che, Bio)



HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018



HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017



*



*



*



*

Dovybavení jižního svahu dětského hřiště na Parukářce pro 
veřejnost - jedná se nám zejména o instalaci „pítka“, zřízení 
mobilní toalety a dalších herních prvků jako jsou například 
houpačky a houpací sítě.
Náš projekt byl podpořen částkou 300 000 Kč. Děkujeme všem, 
kteří svým hlasováním projekt podpořili!



*

- v ŠVP plavání povinné
- dotace MŠMT – podána žádost



*
„Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol“
- ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky 
společenskovědních předmětů na základních školách
- žáci vybraných základních škol zúčastnit vzdělávacích 
programů paměťových institucí (muzea, knihovny, 
památníky,…)



*
PED. FAKULTA UK (projekt EU OP VVV)
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, 
oblastí vzdělávání a gramotnost
vzdělávací modul:
informační gramotnost
společná setkávání s pedagogy ZŠ + PdF – Společenství praxe
tvorba metodik, výukových materiálů, portfolia 


