
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 13.10.2015 

 

Přítomni: 

 Za školu: M. Čečák, Ch. Kučerková 

 Za zřizovatele: T. Vostřel 

 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová 

Omluveni: 

 Za zřizovatele: L. Kos 

 

Zahájení a hlasování 

Jednání bylo zahájeno hlasováním o programu: 

1. Projednání výroční zprávy za školní rok 2014/2015 

2. Organizace výjezdů žáků s pedagogy (školy v přírodě, jazykové pobyty) 

3. Informace ze setkání třídních důvěrníků 

4. Informace o situaci ve třídě 3.D 

5. Různé 

6. Rekapitulace úkolů z minulých jednání 

Bylo hlasováno o programu (5 hlasů pro, 0 proti) a o volbě zapisovatele (5 hlasů pro, 0 proti). 

 

Projednání výroční zprávy za školní rok 2014/2015 

Byly vzneseny dotazy k předložené výroční zprávě a proběhla debata nad některými 

vyjádřeními ve zprávě, zástupci školy však neměli k dispozici potřebné informace, aby mohli 

na dotazy odpovědět či vyjádření objasnit. Členové školské rady hlasovali o schválení výroční 

zprávy. Na základě hlasování (2 hlasy pro, 3 hlasy se zdrželi hlasování) výroční zpráva nebyla 

schválena a bude dle zákona č. 472/2011 Sb. předložena zřizovateli ke schválení. 

 

Organizace školních výjezdů 

Byl vznesen dotaz, zda-li lze školní výjezdy uskutečnit i během víkendových dnů, přesněji 

jestli se mohou pedagogové účastnit výjezdů během víkendových dnů. Podle zástupců školy 

to není zakázáno a informaci ověří.  

 

Informace ze setkání třídních důvěrníků 

Zástupci rodičů ostatním členům školské rady podali informace o projednávaných bodech 

(informace o zapojení školy do programu Rodiče vítáni, příprava akcí pro rodiče – přednáška 

Demokracie ve škole a setkání s předsedkyní rodičovského Spolku PATRON při ZŠ Kunratice) 

a hlavních závěrech z jednání třídních důvěrníků - shodě třídních důvěrníků založit 



transparentně vedený nový spolek rodičů a vyjádřená podpora rodičů modernizaci školního 

webu. 

 

Informace o situaci ve třídě 3.D 

Byl přednesen podnět z třídy 3.D o pojetí výuky a pedagogického působení. 

 

Různé 

 Sběr: byl diskutován účel, organizace a využití výtěžku z odevzdaného papíru. Bylo 

požádáno o zveřejnění výsledků, výše výtěžku a účelu jeho využití na školním webu. 

 Atletika Jižní Město: na základě žádosti atletického oddílu Atletika Jižní Město 

předložené a školskou radou podpořené na minulém jednání 17.9. byla oddílu 

poskytnuta možnost pronájmu tělocvičny, nicméně se jedná o termíny mimo dny, ve 

kterých se kroužek koná. Školská rada doporučuje umožnit pronájem tělocvičny 

v souladu s potřebami/možnostmi oddílu. 

 Školská rada navrhuje a doporučuje umístit u hlavního vchodu informační tabuli také 

ostatních kroužkům a oddílům organizovaných ve škole. 

 Zápis do 1. tříd: bude probíhat dle jednotného postupu pro Prahu 11 na základě 

bodovacího systému (bližší informace uvedeny na školním webu - 

http://www.zsmilicov.cz/zapis.php). Předpokládá se otevření 4 tříd + 1 třída bilingvy, 

případně 2 náhradní třídy pro spádovou oblast. 

 Kontrola Hygienické stanice v jídelně a kontrola plateb zdravotního pojištění VZP  

proběhly úspěšně a nebyly shledány nedostatky. 

 

Rekapitulace úkolů z minulého jednání dne 17.9.2015 

 Informace o účelu vřazovacího řízení do 3. tříd byla zveřejněna na školním webu 

(http://www.zsmilicov.cz/vrazovani.php) 

 Zástupci školy zjistí, zda byla jako v případě družiny zjišťována ve spolupráci se 

zřizovatelem možnost navýšení kapacity školního klubu - nezjištěno 

 Členové školské rady za rodiče a zřizovatele požádali zástupce školy o informaci o 

stavu řešení situace kolem Spolku přátel školy (tzv. sdružení rodičů) – školská rada  

byla informována o závěrech jednání třídních důvěrníků  - založení nového spolku, 

informace o situaci kolem stávajícího Spolku přátel školy nejsou zástupcům školy 

známy. 

Příští zasedání školské rady se uskuteční ve čtvrtek 10.12.2015 v 16:30. 


