
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 10.12.2015 

 

Přítomni: 

 Za školu: Ch. Kučerková 

 Za zřizovatele: T. Vostřel 

 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová 

 Host: V. Jarolímová 

Omluveni: 

 Za školu: M. Čečák 

 Za zřizovatele: L. Kos  

 

Zahájení a hlasování 

Jednání bylo zahájeno hlasováním o programu (4 hlasy pro, 0 proti) a o volbě zapisovatele (3 

hlasy pro, 1 se zdržel). 

: 

1. Vyjádření paní ředitelky V. Jarolímové k následujícím bodům  – organizace školy  

v přírodě (ŠvP) a exkurzí, sběr papíru, informační tabule „ostatních“ kroužků, školní 

klub, modernizace školního webu, různé. 

2. Řádná volba zástupců za pedagogický sbor 

3. Námitky k zápisu z 13.10. 

4. Návrh změny Jednacího řádu 

5. Přednášky pořádané členy ŠR za rodiče 

6. Komunikační nástroje a jejich použití ve škole 

7. Různé 

 

Vyjádření paní ředitelky V. Jarolímové k následujícím bodům 

 Pořádání škol v přírodě (ŠvP), jazykových pobytů a exkurzí: 

Organizace ŠvP se řídí ve škole dohodnutými pravidly: 

 třídy z 1. stupně vyjíždějí na ŠvP 2x – obvykle ve 2. a 4. ročníku, škola 

k učiteli zajišťuje 1-2 vychovatele 

 třídy z 2. stupně vyjíždějí na ŠvP 2x – obvykle v 6. a 8. ročníku, škola 

nezajišťuje vychovatele 

 výjezd se koná v pracovních dnech (pro pedagogy se smluvně 

uplatňuje dočasná změna místa pracoviště) 

 zvolené zařízení musí splňovat dané ubytovací, zdravotní, hygienické a 

stravovací požadavky  



 pro doporučení takového zařízení škola požaduje předložení dobrých 

referencí 

 je možné využít i jinou než v současnosti využívanou cestovní 

kancelář/agenturu na zajištění pobytu. Musí však být zajištěny 

zmíněné požadavky. 

 dohoda vyjet mimo školu závisí také na ochotě učitelů – je to 

dobrovolná činnost 

Podmínky pro ŠvP se nevztahují na pořádání a organizaci jazykových pobytů 

(týká se zejména bilingvních tříd):  

 jazykové pobyty se řídí podmínkami danými přiděleným grantem  

 mohou se konat 1x za školní rok 

 probíhají ve spolupráci s rodiči (např. v roli pomocného dozoru apod.) 

 

 Sběr papíru je organizován žáky 8. a 9. tříd; výtěžek posledního sběru činil 18 598,- 

Kč. Na odměnu nejlepším sběračům umístěným na 1.-3. místě a organizátorům bylo 

vynaloženo 2 500 Kč. Zůstatek 16 098 Kč je uložen v depozitu školy. 

 Informační tabule ve vestibulu hlavního vchodu školy patří daným kroužkům (např. 

volejbalová škola) a škola poskytuje prostor k jejich vystavení. Škola tuto možnost 

informovat o svých kroužcích nabízí i ostatním organizátorům kroužků, které se 

konají v prostorách školy, pokud si poskytnou vlastní nástěnku. Školská rada navrhuje 

a doporučuje umístit u hlavního vchodu informační tabuli také ostatních kroužkům a 

oddílům organizovaných ve škole. 

 Na žádost školy byla v součinnosti se zřizovatelem a hygienickou stanicí navýšena 

kapacita školy na 990 žáků a kapacita školní družiny na 355 žáků (včetně školního 

klubu). 

 Modernizace školního webu: v souvislosti se získáním učeben po Akademii probíhá v 

současné době příprava na revizi a opravu školní počítačové sítě. V příštím pololetí 

škola plánuje zahájení modernizace školního webu a zástupci rodičů deklarovali 

zájem rodičů se aktivně zapojit do specifikace požadavků a výběru vhodného 

dodavatelského řešení. 

 Různé:  

o paní ředitelka se vyslovila pro úpravy rozdělení hodin pronájmu v tělocvičně, 

přičemž bylo uvedeno, že takový návrh by měl odpovídat možnostem školy i 

koncepci sportu/zájmům městské části Prahy 11 (zřizovatele).  

o V rámci spolupráce školy s jazykovou školou Polyglot dostala škola nabídku 

umožnit svým žákům testování/složení mezinárodní zkoušky z angličtiny 

Pearson Test of English Young-Learners. Více informací na:  

http://www.polyglot.cz/images/Image/brno/PTE%20pro%20skoly_V3-page-

001.jpg a http://www.polyglot.cz/jazykova-skola-POLYGLOT/8-brno-a-jin-

morava/790-mezinrodn-zkouky-pearson/ 

http://www.polyglot.cz/images/Image/brno/PTE%20pro%20skoly_V3-page-001.jpg
http://www.polyglot.cz/images/Image/brno/PTE%20pro%20skoly_V3-page-001.jpg
http://www.polyglot.cz/jazykova-skola-POLYGLOT/8-brno-a-jin-morava/790-mezinrodn-zkouky-pearson/
http://www.polyglot.cz/jazykova-skola-POLYGLOT/8-brno-a-jin-morava/790-mezinrodn-zkouky-pearson/


o Školská rada byla paní ředitelkou informována o stavu věcí okolo Spolku 

přátel ZŠ K Milíčovu: jsou dvě varianty dalšího postupu – buď pokračovat 

s vedením stávajícího spolku (tzv. SRPŠ) a nebo ustanovit spolek zcela nový. 

Pan Bezpalec jedná s paní Matějíčkovou (za tzv. SRPŠ) ohledně převodu peněz 

z účtu tzv. SRPŠ.   

Řádná volba zástupců za pedagogický sbor 

Řádná volba členů ŠR za pedagogy proběhla 18. 11. 2015. Voleb se zúčastnilo 54 

pedagogických pracovníků (84% z celkového počtu 64 osob). Bylo odevzdáno 54 hlasovacích 

lístků, z toho 53 platných a 1 neplatný. Zvoleni byli oba kandidáti: Mgr. Michal Čečák (28 

hlasů) a Mgr. Charlota Kučerková (25 hlasů). 

 

Námitky k zápisu z 13.10. a návrh změny Jednacího řádu 

Školská rada se shodla na nutnosti úpravy jednacího řádu (JŘ) školské rady ke schválení 

zápisu. Verze této úpravy JŘ bude projednána a případně schválena na příštím jednání 

školské rady. Členové školské rady by podle návrhu mohli mít jeden týden na vyjádření svého 

souhlasu či případných námitek. Podněty od rodičů by mohli být řešeny za přítomnosti 

ředitele školy vždy na začátku jednání školské rady. Měl by být vypracován jasný postup, o 

kterém by byly  všechny strany (vedení školy, rodiče a další dotčené osoby) informovány. 

 

Přednášky pořádané členy ŠR za rodiče: neprojednáno 

 

Komunikační nástroje a jejich použití ve škole 

Přítomní členové školské rady se shodli, že by bylo žádoucí, aby byl ze schůzky s třídními 

důvěrníky svolávané pravidelně vedením školy před třídními schůzkami pořizován zápis, 

který by byl vystaven na školním webu, aby se s poskytnutými informacemi mohli seznámit 

všichni rodiče a nebyly v obsahu předávaných informací rozpory. Bude vypracován podnět, 

jak zajistit komunikaci ve třídách. 

 

 

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční ve čtvrtek 11.2.2016 v 16:30. 


