
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 2. 3. 2017 

Přítomni:  

 Za školu: Ch. Kučerková, M. Čečák  

 Za zřizovatele: T. Vostřel, J. Lepš  

 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová  

Zahájení   

Jednání začalo volbou zapisovatele M. Čečáka (5 hlasů pro, 1 se zdržel).  

Program:  
 

1. Hlasování o hostech 

2. Informace - 2. E 

3. Informace – konkursní řízení na pracovní místo ředitele školy 

4. Plavání 

5. Aktualizace Školního řádu 

6. Lyžařský výcvik 

7. Nevhodné chování žáků – postup 

8. Informace o probíhajících akcích – 2. Stupeň 

9. Různé 

Jednání: 

1. Program jednání byl schválen. (6 hlasů pro; 0 proti; 0 zdrželi se), Hlasování o hostech 

Jako hosté byli navrženi pan Michal Novotný a Jiří Chlupáček, kteří požádali o účast na 

schůzi při projednávání bodu 2.. U obou hostů došlo k hlasování o účasti na schůzi. Hlasování 

proběhlo pro každého hosta zvlášť. 

Pan Novotný (4 hlasy pro; 1 proti; 1 se zdržel) 

Pan Chlupáček (4 hlasy pro; 1 proti; 1 se zdržel) 

Hosté byli přítomni jako posluchači bodu 2. jednání ŠR. 

Vysvětlení role ŠR.   

2. Informace - 2. E 

Seznámení s přehledem výstupů za 1. pololetí (písemné práce). Výměna vyučující na jednu 

hodinu ČjL za 2 týdny (vždy v úterý) s metodičkou 2. tříd.. Pravidelná metodická podpora – 

konzultace s metodičkou pro 2. třídy. Pokračují hospitace vedením školy. Ředitelka školy 

zaslala odpověď na ČŠI ohledně plnění následných postupů, které se shodují s výše 

uvedeným. Situaci řeší i ombudsman pro školství. Na žádost ŠR informovala paní Kučerková. 

 V rámci tohoto bodu byla diskutovaná situace ohledně zápisu do 1. třídy s bilingvní výukou. 

Státní základní školy mají mít jednotný zápis s ohledem k inkluzi, bez diskriminace (kritérií, 

jen podle spádovosti). Bude upřesněno po konzultaci na MŠMT a rozhodnutí MČ Prahy 11 

jako zřizovatele. S uvedeným souvisí i prodloužení smlouvy s německým rodilým mluvčím. 



 

3. Informace – konkursní řízení na pracovní místo ředitele školy 

Zástupce za MČ podal informace o zveřejnění výběrového řízení na ředitele školy. Informace 

je dostupná na webových stránkách MČ PH11, Jobs.cz a EduJob, dále v časopise Klíč, 

v Učitelských novinách, a na nástěnce školy ZŠ s RvJ K Milíčovu 

Více informací lze získat na webu MČ Praha 11. 

4. Plavání 

Proběhla diskuse o smlouvě k plaveckému kurzu. Škola podá podnět zřizovateli s odkazy na 

konkrétní ustanovení smlouvy ohledně problémů s výukou plavání. 

5. Aktualizace Školního řádu 

ŠR žádá o informaci, kdy byl schválen Školní řád Školskou radou. Na příští zasedání ŠR 

členové rady připraví případné pozměňovací návrhy pro Školní řád. 

6. Lyžařský výcvik 

Lyžařský kurz není součástí školního vzdělávacího programu školy. Škola tak vlastní lyžařský 

kurs neorganizuje.  Letos pouze zprostředkovala schůzku potenciálních zájemců 

se soukromým poskytovatelem lyžařského kurzu.  Škola žáky uvolňuje v tomto a dalších 

případech v souladu se školním řádem.  

Nevhodné chování žáků – postup 

Byl diskutován postup při řešení problémů s nevhodným chováním žáka (TU, výchovný 

poradce, OSPOD). Škola musí respektovat i případný doporučený přístup ke vzdělávání žáka 

problémového (PPP). 

7. Informace o probíhajících akcích – 2. stupeň 

Přijímací řízení na SŠ 

 V letošním roce má škola tři deváté třídy. Všem devátým třídám je nabídnuto a probíhá 

pravidelné procvičování zaměřené k přijímacímu řízení. Probíhá již od začátku školního roku, 

zpravidla 1x za týden, v hlavních předmětech ČjL a M. 

Na SŠ se hlásí i značný počet žáků ze 7. a 5. tříd. Škola nyní má tři sedmé třídy a pět pátých 

tříd, z nichž jedna je bilingvní. 

  



Sběr víček 

Na škole probíhá sběr víček na dobročinné účely. Akci připravil a organizuje žákovský 

parlament za pomoci vyučujících. Sběru se účastní celá škola. Na sběr škola poskytla 

žákovskému parlamentu místnost, kde je možné víčka třídit a ukládat. 

8. Různé 

- ŠR  formou podnětu doporučuje umístit ŠVP (školní vzdělávací program) 

na webové stránky školy. V současné době je dle zástupců za pedagogy 

k dispozici u vedení školy k nahlédnutí. 

- ŠR dává podnět na zřízení nové záložky na webových stránek reflektující 

často kladené dotazy „FAQ“.  

Náměty na první dotazy: Výjezdy na lyžařský výcvik, Výjezdy na školy 

v přírodě, Nevhodné chování, Plavání 


