
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 17.3.2015 

 

Přítomni: 

 za školu: M. Smejkalová, J. Vrbová 

 za zřizovatele: L. Kos, T. Vostřel 

 za rodiče: V. Nürnbergerová, A. Prokop 

 přizvána: V. Jarolímová – ředitelka školy 

 

Složení školské rady a hlasování 

Po zahájení zasedání se všichni přítomní navzájem představili a poté bylo vyhlášeno 

hlasování o předloženém programu. Program jednání (viz níže rozepsané body) byl všemi 

přítomnými schválen (6 hlasů). 

Bylo vyhlášeno hlasování o novém jednacím řádu školské rady, se kterým se všichni přítomní 

předem seznámili. Volební řád byl odhlasován (5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování). 

Byla vyhlášena volba předsedy/předsedkyně školské rady. Navržen byl zástupce z řad rodičů 

pan Aleš Prokop, který byl zvolen (5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování). 

Byla vyhlášena volba zapisovatele/zapisovatelky. Navržena byla paní Veronika 

Nürnbergerová, která byla zvolena (5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování).   

K jednání byla přizvána ředitelka školy paní Věra Jarolímová, která se všem představila, 

představila školu a svůj výhled do budoucna. Paní ředitelka by měla na škole působit do 

konce školního roku 2015/2016 (zmíněna důležitost kontinuity ve vedení školy, práce na 

grantech, názory některých rodičů požadujících změnu, nutnost úpravy pracovní smlouvy – 

možnost vyhlášení konkursu).   

Seznámení s rozpočtem na rok 2015 

Paní ředitelka okomentovala návrh rozpočtu školy schválený 12. 3. 2015 hospodářským 

výborem MČ PH 11. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný a je vázán na počet žáků školy. 

Došlo k mírnému navýšení z 3,166 mil. Kč na 3,179 mil. Kč. Byla diskutována nevýhodnost 

smlouvy s Pražskou teplárenskou (nemožnost ze strany školy ovlivnit výši úspor z tepla, 

vyúčtovávání záloh na konci období) a nespokojenost se zajištěním pojištění objektů 

(Kooperativa). Rozpočet nově obsahuje položku na údržbu a správu počítačové sítě (možnost 

nalezení rezervy v prostředcích na správu ICT). Zástupce zřizovatele bude jednat 

s Jihoměstkou majetkovou, a.s. o smlouvě s Pražskou teplárenskou a nechá také prověřit 

výhodnost smlouvy na pojištění objektů. Rozpočet bude všem členům školské rady zaslán. 

Zřizovatel upraví s paní ředitelkou dohodu o trvání jejího jmenování. 



Sdružení rodičů 

Setkání před rodičovskými schůzkami bude organizováno jako setkání zástupců tříd. Sdružení 

rodičů, které je od 1. 1. 2015 registrováno jako spolek Sdružení přátel školy, by mělo jednat 

jen za své členy, nikoliv automaticky za všechny rodiče. Bude se jednat o tom, jak využít 

zbývající finance v sociálním fondu a o možnostech spolupráce rodičů do budoucna. Je třeba 

stanovit, kdo, za jakým účelem a za jakých podmínek bude např. v rámci dobrovolných akcí 

vybírané finanční prostředky spravovat.  

Organizace školních výletů a škol v přírodě 

Možnost využít více nabídek není omezena. S nabídkami budou rodiče seznámeni a závaznému 

přihlášení bude předcházet daný čas na rozmyšlenou, aby se předešlo např. stornování. Podmínky 

organizace podobných vícedenních a mimoškolních akcí budou umístěné na školním webu (např. 

hygienické, zajištění nočního dozoru a dostupné lékařské péče). 

 

Bezpečnost 

Pro zlepšení bezpečnosti ve vstupních prostorách hlavního vchodu a omezení vstupu mezi 

vycházejícími dětmi bude zajištěn dozor od 14:30. Je apelováno i na rodiče, aby se k dětem 

vycházejícím ze školy chovali slušně, nevstupovali do školy mezi dětmi, ale zazvonili na 

zvonek a vyčkali vpuštění do školy.   

Přijatá opatření: zaměstnanci MČ Praha 11, kteří chodí do školní jídelny na oběd, se prokáží 

kartičkou strávníka vydanou na jméno. V odůvodněných případech a po předchozím 

písemném oznámení od rodičů (aby si dítě vzalo své věci s sebou již ven a nemuselo se 

vracet do šatny) je možné dítě vyzvednout před 15. hodinou.  

Škola zjistí možnost využití dotačního programu MŠMT určeného na zvýšení bezpečnosti škol 

pro personální zajištění vrátnice školy.  Zvážit oddělení školního pozemku plotem od části 

pozemku, která škole nepatří.  

Družina 

Kapacitu družiny již nelze navýšit, proto je tato situace řešena provozováním školního klubu. 

Ve školním roce 2016/17 se uvolní v budově 2-3 třídy po MŠ, které budou využity pro 

rozšíření prostor pro družinu. Pro žáky 4. a 5. tříd, kteří se nemohou po vyučování dostat 

sami bezpečně odpoledne domů, bude i v příštím roce k dispozici školní klub namísto 

družiny. Díky iniciativě třídní učitelky 3.E ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou se našlo 

řešení situace ve 12. oddělení družiny.  Pro příští školní rok nastoupí do družiny dvě nové 

paní vychovatelky.  

 



Komunikace ve škole 

Nejpozději od září 2015 budou zaměstnanci školy komunikovat i via své služební emailové 

adresy (bude se případně řešit optimum komunikace). Začne se pracovat na návrhu nových 

webových stránek (financování, obsah, zajištění provozu) vycházejících z návrhu rodičů 

(jejich prodiskutování). Škola se bude ucházet o certifikaci značky pro školy otevřené rodičům 

„Rodiče vítáni“ (www.rodicevitani.cz). Na školním webu je i nadále informace o možnostech 

využití portálu www.proskoly.cz, který nabízí možnost otestování a procvičování rozmanitých 

schopností a dovedností (děti dostávají každý rok přístupové heslo). Učitelé budou mít stanoveny 

v odpoledních hodinách konzultační hodiny. Zřizovatel prověří výhodnost smlouvy/nabídky 

s poskytovatelem SW Office 365. Zástupce rodičů nominuje školu na www.rodicevitani.cz, aby se 

mohla ucházet o certifikaci. 

Vřazovací řízení 

Na následujících třídních schůzkách (úterý 14.4.2015) budou ve třídách, kterých se to týká, 

uvedeny informace o průběhu vřazovacích testů. Testy jsou v obdobném rozsahu a kvalitě, 

v jaké byly psány pololetní práce. Tyto informace budou také na školním webu. Bez závěru 

diskutována otázka testování dětí již ve druhé třídě.  

Ostatní  

Informace od zřizovatele týkající se možné rekonstrukce tělocvičen ve výši 40 mil. Kč. Zmíněn 

nedostatečný úklid v tělocvičnách. Oznámen záměr radnice v zájmu transparentnosti 

zveřejňovat mzdy školních zaměstnanců. Stanoven a schválen termín dalšího jednání školské 

rady na 27. dubna 2015 a program dalšího jednání (seznámení s koncepcí dalšího rozvoje 

školy, jednání o rozpočtu.) 
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