
Zápis z jednání školské rady ZŠ Praha-Kolovraty 11. března 2015

za pedagogický sbor: Mgr. Monika Pikardová, pí Luďka Kvašová

za zřizovatele: pí Hana Vítková, Mgr. Kateřina Čuřínová

za rodiče: Mgr. Lukáš Bernard, Mgr. Stanislava Bartošová

host: Mgr. Vladimíra Neklapilová

Účast: všech 6 členů ŠR – rada je usnášeníschopná

Navržený program:
1. Přivítání nového člena ŠR paní Kateřiny Čuřínové

2. Schválení zápisu z jednání 6. 10. 2014

3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2015

4. Informace o stavbě nového pavilonu: časový harmonogram, finanční stránka věci ...

5. Informace o chodu školy, účast v projektech, plány do budoucna

6. Informace o vyzvedávání žáků ze ŠD, dveřní telefon  - upravil se nějak stav diskutovaný minule?

7. Spor Petr Kvapil vs. základní škola

8. Procedura schvalování zápisu

9. Různé

1. PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ČLENA ŠR PANÍ KATEŘINY ČUŘÍNOVÉ

Školská rada přivítala nového člena paní Mgr. Kateřinu Čuřínovou, která zastupuje úřad.

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 6. 10. 2014
      Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

      Zápis z jednání byl schválen.

3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU ŠKOLY NA ROK 2015
Pan Bernard se ptá, z čeho se skládá položka nákup služeb. Paní ředitelka informovala, že
v této položce jsou zahrnuty revize, účetnictví, správce sítě, odvoz odpadu apod. 



Ve stávajícím rozpočtu zatím není zahrnut nový pavilon školy. 
Ve škole byly namontovány spořiče vody, předpokládá se tedy úspora.

Školská rada se seznámila s rozpočtem školy na rok 2015.

4. INFORMACE O STAVBĚ NOVÉHO PAVILONU

Paní  Vítková  informovala,  že  práce  běží  podle  harmonogramu.  Předpokládaný  termín
dokončení je v průběhu června 2015.
Proběhly vícepráce nezahrnuté v původním plánu – realizace připojení sítí (kanalizace) 
v základech pavilonu, zabezpečení, rozhlas – cca 330 000 Kč.

Celkové náklady činí 16,2 mil. korun + cca 700 – 800 tis. korun na kompletní vnitřní 
vybavení. 

Vloni bylo uhrazeno 7,1 mil. korun. Financování stavby bude pokračovat v letošním roce, 
pan starosta jedná s MHMP o poskytnutí dotace na dokončení stavby.

Byla získána povolení pro firmu Bemett a čeká se na uhrazení faktury.

Faktura ve výši 3,3 milionu byla dodavateli stavby firmě CUBESPACE s.r.o. uhrazena z 
rozpočtu MČ.

Jako krajní řešení odsouhlasilo zastupitelstvo MČ bezúročnou půjčku od MHMP.

S provozem pavilonu se počítá od září 2015.

Paní ředitelka zjistí, jak budou veřejností využívány prostory kolem nového pavilonu.

5. INFORMACE O CHODU ŠKOLY, ÚČAST V PROJEKTECH, PLÁNY DO BUDOUCNA

Ředitelka školy podala projekt na ekologickou výchovu, prevenci, zabezpečení školy k 1. 4.
(začleněna i kontejnerová výstavba, videotelefony, 52-94 000 Kč odhadované částky plus
kalkulace na rozhlas) a získání tělocvičny.

V únoru 2015 proběhl zápis do prvních tříd, ke kterému přišlo 91 dětí. V současné době je
7 žádostí o odklad a 6 odkladů se zvažuje. Jeden žák bude nastupovat s asistentkou.
Pokud by měly být tři třídy po 28 dětech, byly by po dohodě se zřizovatelem otevřeny čtyři
první třídy. V případě poklesu počtu žáků by byly ve 2. třídě sloučeny do tří tříd.
Příští šk. rok je personálně zajištěn.

Paní ředitelka řeší kapacitu školy. Dle vyhlášky stačí 1,65 m2 na žáka. Nepočítá se však se
zastavěnou plochou ve třídách. Prostory ve třídách nevyhovují počtu žáků, které povoluje
vyhláška.



V únoru 2015 proběhl ples školy. Výnos z plesu je cca 13 000,- Kč z dražby. Peníze utržené
z prodeje vstupenek a občerstvení pokryly náklady. Po plese dostala škola od rodičů ještě
dva finanční dary.

6. INFORMACE O VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD, DVEŘNÍ TELEFON

K 1.4. bude prodán projekt na zabezpečení školy – videotelefony. V současné době je nelze
nainstalovat kvůli komplikovaným rozvodům.
Paní ředitelka absolvovala školení o bezpečnosti na téma Ozbrojený útočník ve škole. 
Městská policie pomáhá s dozorem dětí v okolí školy a školní jídelny.
Rizikový je pohyb dětí v okolí školy mimo vyučování.

7. SPOR PETR KVAPIL VS. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

26.3.  Samosoudce  v  úvodu  navrhl  smírné  řešení  na  základě  materiálů  získaných  od
zřizovatele a pana Kvapila. Pan Kvapil navrhl text, který by měl být vyvěšený v aktualitách
na webových stránkách zřizovatele a školy a na vývěskách v obou budovách školy po dobu
1 měsíce. V případě vydání prohlášení se pan Kvapil zavázal stáhnout žalobu. 
Jednání odročeno na duben, kde bude vyhodnoceno, zda dojde ke smíru a jaké bude další
jednání.
Navrhovaná formulace vypadá, jako by byla pronesena ústy ředitelky školy. Týká se Pavla
Bednáře. Lukáš Bernard jednal se členy přípravného týmu voleb panem Šedivým a panem
Kučerou. Dospěli k závěru, že volby proběhly regulérně.
Zdá se mu, že stanovisko, které poslal bývalý pan starost Habart, jako zřizovatel, je mírně
zaujaté.  Prohlášení, které vyžaduje pan Kvapil se mu zdá nepřiměřené. 
Volební  řád  nebyl  důsledně  propracovaný.  Stala  se  jen  dílčí  pochybení.  Přijde  mu
nevýchovné ustoupit lži.
Oba členové  přípravného výboru navrhují  možnost  účastnit  se  případného soudu jako
svědci. 
Byl informován pan Bednář, který doposud o sporu nevěděl, přestože se ho navrhovaný
text úzce týká.
Paní  ředitelka  se  sejde  s  panem  Bednářem,  členy  přípravného  výboru  a  současným
zřizovatelem a projednají, zda na smír přistoupí.
Účastníkem řízení je pan Kvapil a škola.

Školská  rada  doporučuje  řediteli  školy  nevyhovět  návrhu  pana  Kvapila  na  zveřejnění
prohlášení o neregulérnosti předčasných voleb do ŠR v roce 2012. 

      Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



8. PROCEDURA SCHVALOVÁNÍ ZÁPISU

Pan Bernard navrhuje elektronické jednání, jehož jediným bodem bude schválení zápisu
z jednání školské rady dne 11. 3. 2015. 
Zápis bude vyhotoven během jednoho týdne, následně proběhne během čtyř dnů jeho
schválení.

9. RŮZNÉ

Panu  starostovi  bude  poslán  návrh  na  zařazení  zřízení  klimatizace  do  podkrovních
místností do plánu oprav na rok 2015. 

Paní ředitelka pozvala členy zastupitelstva na Den zdraví, který se uskuteční dne 25. 3. od 8
do 12.30 hod.

Mgr. Monika Pikardová

členka školské rady


