
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 1.6.2017 

Přítomni: 

 Za školu: M. Čečák 

 Za zřizovatele: J. Lepš, T. Vostřel 

 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová 

Hosté: nově jmenovaná paní ředitelka A. Červená, IT specialista 

Zahájení  

Jednání začalo volbou zapisovatele V. Nürnbergerové (4 hlasy pro, 1 se zdržel).  

Předseda ŠR, pan Prokop, oznámil všem členům ŠR, že paní Charlota Kučerková se 

k 29.5.2017 bez udání důvodů vzdala své funkce ve ŠR. 

Bylo hlasováno o přizvání IT specialisty na jednání ŠR (5 hlasů pro, 0 proti). 

Program: 

Bylo hlasováno o programu (5 hlasů pro, 0 proti): 

1. Představení ŠR a seznámení se s nově jmenovanou paní ředitelkou Mgr. Alenou 

Červenou  

2. Informace k plavání a rekonstrukci tělocvičen, záměry společnosti Hamr  

3. Diskuse k návrhu na změnu jednacího řádu ŠR  

4. Personální a věcné zabezpečení nového školního roku   

 

 

Jednání: 

 

1. Členové ŠR a nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Alena Červená se navzájem 

představili a seznámili. Paní ředitelka představila, jak probíhá proces předávání 

agendy a nastínila záměry pro nejbližší měsíce, materiální potřeby zabezpečení 

provozu školy (včetně IT vybavení, vybavení školních dílen), zajištění výuky a zapojení 

školy a žáků do projektů rozvíjejících výuku např. v matematice či HV. Spolu s IT 

specialistou byl diskutován stav a potřeby IT řešení školy, které vyústily ve výzvu a 

prosbu rodičům, aby předkládali svá přání, představy a požadavky na IT zajištění školy 

z pohledu jejich potřeb zejména na školní web. 

 

2. Pan Lepš podal zprávu k zajištění plaveckých kurzů, rekonstrukci tělocvičen a situaci 

k plánované výstavbě areálu Hamrsportu: 

 

 Od září bude platit nová úprava smlouvy s bazénem Jedenáctka, která umožní, 

že mezi 8. až 12. hodinou v době konání školního plaveckého výcviku bude 

bazén uzavřen veřejnosti. 



 Rekonstrukce školních tělocvičen je naplánována od začátku nového školního 

roku. Z tohoto důvodu budou tělocvičny zavřené a připravují se alternativní 

řešení zajištění výuky TV. 

 Úřad MČ Praha 11 jedná s investorem o možnostech výstavby sportovního 

areálu sousedícího s areálem školy. 

 

3. Členové ŠR diskutovali o potřebě hlasovat v mimořádných případech elektronicky a 

všichni s touto možností souhlasili a hlasovali pro. Jednací řád bude v tomto smyslu 

upraven. 

 

4. Paní ředitelka Červená informovala o současném stavu personálního zajištění výuky a 

o opatřeních, která podniká k zajištění a náboru za chybějící učitele. Ve čtvrtek 8.6. 

2017 se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce nastávajících prvňáčků, kde 

budou přítomny všechny paní učitelky, které povedou od září 1. třídy. 


