
Zápis z jednání školské rady ZŠ Praha-Kolovraty 29. dubna 2014

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

za zřizovatele: pí Hana Vítková, Ing. Petr Král

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

host: Mgr. Vladimíra Neklapilová

Účast: všech 6 členů ŠR – rada je usnášeníschopná

Navržený program:
1. Schválení zápisu z minulého elektronického jednání 9.12.
2. Situace kolem (ne)výstavby kontejnerového pavilonu.
3. Slučování tříd.
4. Výsledky šetření Klima školy. Informace o poskytovateli služby a o eho nakládání se získanými daty.
5. Pravidla pro jednání členů školské rady navenek.
6. Plánované akce ZŠ do konce školního roku.
7. Různé.

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

Program byl schválen.

1. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ELEKTRONICKÉHO JEDNÁNÍ 9.12.

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

Zápis z elektronického jednání 9. 12. byl schválen.

2. SITUACE KOLEM (NE)VÝSTAVBY KONTEJNEROVÉHO PAVILONU

Obec nezískala dotaci od Magistrátu hl. města Prahy na výstavbu kontejnerových učeben. Obec se 
rozhodla vypsat výběrové řízení na zhotovitele kontejnerové výstavby. 



Školská rada doporučuje občanskou petici zástupců rodičů adresovanou vedení hl. města Prahy o 
přidělení dotace.

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

Doporučení bylo schváleno.

3. SLUČOVÁNÍ TŘÍD

Ředitelka školy informovala, že na školní 2014/2015 byla navýšena kapacita školy a ŠD.  V příštím 
školním roce nastoupí přibližně 65 prvňáčků, kteří budou rozděleni do třech tříd. Vzhledem 
k nedostatku učeben budou sloučeny současné první třídy do 2 tříd. Školská rada vyzvala ředitelku 
školy, aby svolala schůzku rodičů současných prvňáčků a o situaci je informovala. 

4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ KLIMA ŠKOLY. INFORMACE O POSKYTOVATELI SLUŽBY A O JEHO 
NAKLÁDÁNÍ SE ZÍSKANÝMI DATY.

Ředitelka školy informovala o výsledku dotazníku Klima školy. 

Šetření se zúčastnilo 76 rodičů. Dobře bylo hodnoceno prostředí školy, lidé, vztahy a komunikace. 
Nejvíce výhrad je k prostorám školy a ŠD. Určité výhrady jsou také k výuce anglického jazyka.

Šetření se zúčastňují i žáci. 

Paní Bartošová vyjádřila své obavy, zdali firma provozující portál proskoly.cz nakládá správně 
s osobními údaji.  Paní ředitelka ji informovala, že žáci zde uvádějí pouze jméno a třídu, žádné další 
osobní údaje neposkytují. Vzájemně se dohodly, že paní Bartošová se seznámí se smlouvou o ochraně 
osobních údajů, kterou škola uzavřela s portálem proskoly.cz.

5. PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY NAVENEK

Členové školské rady byli informováni, že pokud budou jednat navenek v souvislosti se školskou 
radou, je třeba o tom informovat všechny její členy, případně svolat školskou radu. 

6. PLÁNOVANÉ AKCE ZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Ředitelka školy informovala o plánovaných akcích do konce školního roku:

15. 5. projekt Evropa je náš domov

30. 5. Škola má talent



Preventivní výjezd žáků pátých tříd

Den páťáků

Loučení s žáky pátých tříd ve spolupráci s obcí

Vyhlášení sběrové soutěže

7. RŮZNÉ

Paní Bartošová přednesla požadavek rodičů, kteří by uvítali častější třídní schůzky. Tento požadavek 
bude projednán na nejbližší poradě pedagogického sboru. 

Další jednání školské rady se pravděpodobně uskuteční před koncem školního roku 2013/2014.

Mgr. Monika Pikardová

členka školské rady


