
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 17.9.2015 

 

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. Zahájení školního roku 

2. Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

3. Pronájmy školních prostor 

4. Žádost o informace související s organizací a podmínkami provozu školy  

5. Podněty od rodičů 

6. Rekapitulace úkolů z minulých jednání 

O programu bylo hlasováno (5 hlasů pro, 0 proti). 

 

Zahájení školního roku 

 Byla diskutována aktuálnost a dostupnost informací na školním webu nebo případně 

v jiné podobě požadovaných zejména na počátku školního roku (kroužky, funkční 

kontakty na jednotlivé učitele atd.). Dle sdělení zástupců školy jsou kroužky 

organizované školou většinou naplněny ještě před začátkem školního roku. Bližší 

informace o veškerých kroužcích, včetně těch organizovaných externími subjekty 

v prostorách školy, mají být dostupné na školním webu po 15.9. Byla zmíněna 

potřebnost výše zmíněných informací pro rodiče na webu co nejdříve na počátku 

školního roku (nejlépe před jeho zahájením), pokud je to možné. K informacím o 

kroužcích bylo navrženo doplnit další údaje (kdy a kde se mohou děti zapsat, kontakt 

na vedoucí kroužku atd.)  

 Ohledně příprav a organizací výletů mohou rodiče škole dodat tipy (včetně referencí) 

na osvědčené dopravce či jejich nabídky na zajištění výletů s cílem rozšíření nabídky. 

 

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

Členům školní rady byla k projednání a schválení předložena výroční zpráva (1x pro zástupce 

zřizovatele, 1x pro zástupce rodičů).  Zástupce školy byli požádáni o dodání výroční zprávy 

v elektronické podobě a přítomní se shodli, že předloží svá vyjádření/případné připomínky.  



 

Pronájmy školních prostor 

Byl diskutován stav vytížení tělocvičen, poměr využívaných hodinových dotací pro jednotlivé 

oddíly a množství cvičících dětí. 

Členové školské rady se hlasováním (4 hlasy pro, 1 hlas proti) shodli na podpoře požadavku 

atletického oddílu Atletika Jižní Město předloženého formou písemné žádosti na pronájem 

tělocvičny v období říjen-březen.  

 

Žádost o informace související s organizací a podmínkami provozu školy 

Členové školské rady hlasovali o žádosti o informace vztahující se k organizaci a podmínkám 

provozu školy adresovanou vedení školy předložené zástupcem zřizovatele v souladu s § 168 

odst. 2 školského zákona. Na základě výsledků hlasování (1 hlas pro předložení, 2 hlasy proti, 

2 se zdrželi hlasování) nebyla žádost předložena.  

 

Podněty od rodičů 

 Organizace školního klubu: vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků na 1. stupni vzrůstá 

také poptávka po službách školního klubu, kde došlo k více než 100% nárůstu 

přihlášených (30 žáků ve šk. roce 2014/15 a 72 žáků v tomto školním roce), což je dle 

vysvětlení vedení družiny z počátku září důvodem k omezení možnosti využívat klub 

daným žákem vždy jen 3 dny v týdnu. Zástupci školy zjistí, zda byla jako v případě 

družiny zjišťována ve spolupráci se zřizovatelem možnost navýšení kapacity školního 

klubu. Dále školská rada doporučuje vedení družiny jednat s rodiči ve snaze nalézt 

realizovatelné řešení vyhovující oběma stranám. 

 

Rekapitulace úkolů z minulého jednání dne 15.6.2015 

 Organizace odborné diskuze k metodice vřazovacího řízení: dle zástupců školy zájem 

pedagogů o kulatý stůl pominul, a proto byla příprava a jednání s odborníky 

Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků zastavena. Zástupci školy ostatním členům 

rady vysvětlili, že účelem vřazovacího řízení není rozdělení žáků dle míry nadání na 

učení se cizím jazykům, ale jde o rozdělení žáků dle míry všeobecných studijních 

schopností. Zástupci školy byli požádáni, aby byly informace o účelu vřazovacího 

řízení a organizaci školního roku pro „intenzivní“ třídy (ve srovnání 

s „neintenzivními“) publikovány na školním webu. 



 přehled všech kroužků na školním webu dostupný před začátkem školního roku – 

odpověď viz 1. bod jednání. 

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

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

 Členové rady, zejména zástupci rodičů, nadále vyjadřují zájem o modernizaci školního 

webu a nabízejí podporu a součinnost. Řešení formou řešitelského úkolu v rámci 

studia některé z vysokých či vyšších odborných škol se ukázalo po zjištění podmínek 

takového úkolu jako neprůchozí. Bylo diskutováno, kdo je ve škole odpovědným za 

správu školního webu a zároveň osobou, která by modernizaci školního webu 

organizovala. Zástupci školy zjistí, na koho je možné se v této záležitosti obrátit. 

 K prezentaci společnosti Hamr rodičovské veřejnosti na začátku školního roku 

nedošlo z důvodu dalšího vývoje v jednání této společnosti s Úřadem městské části 

Prahy 11. 

 Podnět ke zjištění situace ke zřízení přechodu pro chodce na rohu ulic Stříbrského a 

Ocelíkova pro zajištění větší bezpečnosti dětí na cestě do a ze školy byl na žádost paní 

Nürnbergerové podán v létě na odbor dopravy Prahy 11 místostarostou odpovědným 

za školství panem J. Lepšem. 

 

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční v úterý 13. 10. 2015 od 16:30. 


