
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 27.4.2015 

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 bylo vyhlášeno hlasování o předloženém programu: 

1.       Projednání rozpočtu školy (pokračování) 

2.       Seznámení s koncepcí dalšího rozvoje školy 

3.       Stav projednávaných záležitostí z minulého jednání 

Program jednání byl všemi přítomnými schválen (6 hlasů). Zapisovatelkou zůstává V. 

Nürnbergerová. 

Předseda školské rady pan Prokop (dále jen „ŠR“) požádal ředitelku školy o to, aby 

výsledky  vřazovacího řízení (při dodržení anonymity) byly vyvěšeny (na nástěnce a webových 

stánkách) v podobě, ze které by rodiče mohli snadno zjistit pořadí umístění svého dítěte.  

Rekapitulace úkolů z jednání školské rady 17.3.2015 

 za zřizovatele:  

o jednat s Jihoměstkou majetkovou, a.s. o smlouvě s Pražskou teplárenskou - 

jednání probíhají 

o nechat prověřit výhodnost smlouvy na pojištění objektů - trvá 

o zaslání podkladů k rozpočtu školy členům ŠR – zaslán finanční plán na rok 

2015 a finanční plány z let až 2012-2014. 

o úprava a dohoda o změně trvání jmenování paní Jarolímové ve vedení školy 

do konce školního roku 2015/2016 – nezjištěno (ze strany paní ředitelky 

nebyla tato informace podána)  

o prověřit výhodnost smlouvy/nabídky s poskytovatelem SW Office 365 –  trvá, (podána 

jen informace od zástupkyně ředitelky paní Vrbové, že je používání SW zdarma). 

 za školu: 

o Setkání před rodičovskými schůzkami bude organizováno jako setkání 

zástupců tříd – neprovedeno, setkání opět proběhlo pod hlavičkou tzv. 

sdružení rodičů  

o zjistit možnost využití dotačního programu MŠMT určeného na zvýšení 

bezpečnosti škol – provedeno 

o zavedení „služebních“ emailových adres pro všechny (pedagogické) 

zaměstnance školy – provedeno 



o začít pracovat na návrhu nových školních webových stránek – neprojednáno, 

trvá 

o předložit vyplněný dotazník „Rodiče vítáni“ k certifikaci značky pro školy 

otevřené rodičům www.rodicevitani.cz – trvá 

o poskytnout podrobnější informace o vřazovacím řízení rodičům – provedeno 

 za rodiče: 

o nominovat školu na www.rodicevitani.cz, aby se mohla ucházet o certifikaci – 

provedeno 
o předat informace rodičům zastupujícím jednotlivé třídy – provedeno 

o pořídit zápis z minulého jednání školské rady 17.3.2015 - provedeno 

Projednání rozpočtu školy na rok 2015 

K jednání byla přizvána ředitelka školy paní Věra Jarolímová, aby vysvětlila jednotlivé položky 

rozpočtu školy na rok 2015. Budova, v níž sídlí ZŠ K Milíčovu, patří městské části (dále jen 

MČ) a je ve správě Jihoměstské majetkové, a.s. Účet školy je veden u České spořitelny za 

patrně nevýhodných podmínek. Zástupce zřizovatele vyvolá jednání s Českou spořitelnou o 

potřebě nastavit výhodnější podmínky. Zmíněna také pravděpodobná výhodnost založení 

eurového účtu, který škola v současné době dle vyjádření vedení školy nemá. 

Zajištění bezpečnosti v areálu školy 

Vedení školy by mělo upozornit Jihoměstkou majetkovou, a.s. na potřebu zamykat 

dveře/branku mezi sousedícím pozemkem. Rovněž firmy a podnikatelská škola sídlící 

v budově školy by měly být obdobně vyrozuměny. 

Plány na výstavbu sportovního areálu Hamr v sousedství školy 

Zřizovatelem „v kostce“ představen návrh společnosti Hamr vystavit ve školním areálu 

sportoviště a další související objekty.  Územní řízení je městkou částí přerušeno a MČ si 

ponechává možnost neudělit právo stavby. 

Zástupci rodičů vyjádřili potřebu předložit záměr společnosti Hamr rodičům k vyjádření. 

Vzhledem k plánované kapacitě areálu Hamr je (dle zástupce zřizovatele) třeba počítat také 

se zahuštěním dopravy v ulici Exnárova a v okolí školy. Na druhou stranu byla zmíněna 

možnost vyjednat pro dojíždějící rodiče parkování v novém areálu. 

Tzv. Sdružení rodičů 

Pan Vostřel za zřizovatele vyjmenoval hlavní požadavky na existenci spolku dle platné 

legislativy. Během jednání s vedením školy se opět nepodařily zjistit konkrétní informace 

týkající se fungování spolku (kdo jsou členové, jaké má spolek stanovy, jaká je výše zůstatku 

na účtu tzv. sociálního fondu, vyúčtování apod.)  

Znovu potvrzena již dohoda z minulého jednání ŠR, že setkání před rodičovskými schůzkami 

bude organizováno jako setkání zástupců tříd, nikoliv jako tzv. „Sdružení rodičů“ - „Sdružení 

http://www.rodicevitani.cz/
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přátel školy při ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674“, jehož rodiče patrně nejsou 

členy (viz výše).  

Podněty podané rodiči 

 Vedení školy souhlasí s tím, že rozvrh hodin bude připraven a poskytnut hned na 

začátku školního roku, aby bylo možné naplánovat odpolední aktivity a kroužky dětí. 

 Mezinárodní mateřská škola Villa Luna na Praze 4 (zejména německá třída) má zájem 

se školou navázat spolupráci ještě do konce tohoto školního roku. Ředitelka školy 

souhlasí s naplánováním a uskutečněním návštěvy MŠ v bilingvní třídě. 

 podnět vůči zřizovateli – návrh zřídit přechod pro chodce na rohu ulic Stříbrského a 

Ocelíkova pro zajištění větší bezpečnosti dětí na cestě do a ze školy – neprojednáno 

 

 

Názory rodičů vyjádřené na třídních schůzkách 14.4.2015 

 

Hlasovalo 588 ze 789 rodičů (75%) 

 89,6% hlasujících rodičů souhlasilo, aby se škola ucházela o certifikaci a získání značky 

„Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům“. Bližší informace a zajímavé a 

praktické tematické články a videa jsou na www.rodicevitani.cz 

 93% hlasujících rodičů upřednostňuje konzultace s vyučujícími po dohodě (před 

pevně stanovenými konzultačními hodinami) 

 K otázce zájmu o založení nového spolku sdružujícího rodiče (zákonné zástupce 

žáků/žákyň školy) se vyjádřilo 21 tříd: z toho 78,4% hlasovalo pro existenci nového 

spolku, 19% hlasujících nechce spolek rodičů a ostatní se buď nevyjádřili, nebo 

nevědí.  

Ostatní  

 M. Smejkalová a J. Vrbová zastupující ve školské radě zaměstnance školy odevzdaly 

své rezignace. Ohledně termínu konání voleb zástupců školy ve školské radě bylo 

v době přípravy zápisu oznámeno, že probíhá příprava voleb ve snaze stihnout je 

uspořádat během tohoto června. 

 Paní Vrbová předala členům ŠK dokument s názvem „Plán rozvoje ZŠ s RvJ K Milíčovu 

1. 9. 2015 - 1. 9. 2017“ 

 V. Nürnbergerová předala zástupkyním školy - výchovné poradkyni - informaci pro 

zájemce (z řad výchovných/kariérových poradců) o účast na studijní návštěvě na 

téma: Institutions and guidance tools in France pořádané centrem Euroguidance 

(termín studijní návštěvy: Paříž, 8. – 12. června 2015) 

 Stanoven a schválen termín dalšího jednání školské rady na 22. června 2015. 
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