
 

 

Zápis z jednání školské rady Základní školy Praha-Kolovraty ze dne 

8. října 2015 

 

za pedagogický sbor: pí Luďka Kvašová 

za zřizovatele: pí Hana Vítková, Mgr. Kateřina Čuřínová 

za rodiče: Mgr. Lukáš Bernard 

host: Mgr. Vladimíra Neklapilová 

omluveni: Mgr. Monika Pikardová, Mgr. Stanislava Bartošová 

Účast: 4 členové ŠR – rada je usnášeníschopná 

 

Program jednání: 

1. Schválení výroční zprávy 

2. Informace o provozu nové kontejnerové budovy 

3. Informace o projektech školy (bezpečnost, příp. další) 

4. Plány školy na aktuální školní rok 

5. Kapacita školní jídelny 

6. Rozprava o bezpečnosti hřiště Na Parkánu 

 

 

Na základě písemné připomínky paní Bartošové pan Bernard navrhuje možnost domlouvat příště 

termín dopředu prostřednictvím Googlu. 

 

Ad 1)  

Pan Bernard uvádí, že z jeho pohledu obsahuje všechny povinné údaje a je nadstandardně 

zpracována. Nikdo z členů ŠR nemá k výroční zprávě žádné připomínky. 

 

Hlasování:   PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Výroční zpráva základní školy Praha-Kolovraty za školní rok 2014/15 byla schválena. 

 

Ad 2) 

Dolaďuje se ovládání branek. Ráno otevírá ranní družina. Pan vrátný je přítomen od 7.30 do 8.15 

hod., pak zamyká obě branky. Pokud rodiče přijdou s dětmi později, mohou zvonit na zvonek u 

branky k hřišti, otvírat chodí paní učitelka Andrlová. Po dobu vyučování i provozu školní družiny je 

zamčeno, branka k hřišti se odemyká během provozu družiny, branka k nádraží zůstává zavřená.  

V průběhu činnosti školní družiny není dle pí Kvašové žádný problém. Naopak mají paní 

vychovatelky přehled o tom, kdo z rodičů přichází. Co se týče provozu kontejnerové budovy, 

objevily se pouze problémy s kotlem, ale ty byly ihned vyřešeny.  

 



 

 

Ad 3)  

 Projekt v rámci dotačního programu MŠMT na posílení bezpečnosti ve školách a školských 

zařízeních. Během prázdnin MŠMT vydalo rozhodnutí o schválených projektech, ale z 

pražských škol získaly jen dvě. Nebylo podáno žádné vysvětlení důvodu nepodpoření 

projektu ZŠ Praha. Úspěšných bylo celostátně cca 25 škol a podány byly tisíce projektů. 

 Projekt v rámci dotačního programu SFŽP - ekologický projekt také nebyl úspěšný, z Prahy 

byly podpořeny pouze 3 projekty, z toho 1 MŠ a jedna ZŠ.  

 Projekt v rámci dotačního programu MHMP – nepodpořen -  ze základních škol byl 

podpořen pouze projekt ZŠ Koloděje. 

 Pí ředitelka je rozhodnutá žádosti podat znovu, jakmile budou vyhlášeny odpovídající 

dotační programy. 

Granty na vzdělávání pedagogů a na prevenci byly prozatím vždy úspěšné a budou se opět podávat. 

Nově se bude podávat také žádost o grant na sportovní aktivity pro děti prostřednictvím 

spolupracujícího sportovního klubu. 

 

Ad 4) 

Tradiční projekty a akce. 

22. 1. 2016 je plánován školní ples. Škola uvítá opět pomoc rodičů při přípravě a realizaci plesu. 

Školní jarmark by bylo pořádat u Boudů dosti náročné, dětí je více než v loňském roce. V současné 

se řeší návrh, aby děti z Mírové zůstaly na Mírové a děti z horní budovy měly jarmark u Boudů. 

Škola chce nadále zkvalitňovat výuku angličtiny. V tomto školním roce proběhne, pod vedením pí 

učitelky Kotzyové (garant výuky AJ) školní projekt výuky různých předmětů v anglickém jazyce. V 

každé třídě proběhne výuka nějakého předmětu v angličtině 1-2 x ve školním roce.  Škola chce více 

pracovat se sebehodnocením dětí.  Při řešení výchovných problémů jsou již 2. rokem využívány 

konzultační hodiny ve třech - pedagog, dítě, rodič, přičemž v závěru každé takové konzultační 

hodiny se podepisuje „dohoda“ mezi všemi stranami s naplánováním další schůzky. Tento způsob 

konzultací se ukázal jako velmi úspěšný, proto jej chce škola 1x ve školním roce využít pro všechny 

žáky. 

Pana Bernarda zaujal nízký pocit kázeňských opatření. V loňském školním roce nebyla udělena 

žádná ředitelská důtka. Pí ředitelka uvádí, že existuje také komunikační sešit, v němž lze 

vyskytující se problémy ve spolupráci s rodiči operativně řešit a není pak nutné udělovat kázeňská 

opatření. 

 

Ad 5) 

Školní jídelna má kapacitu 500 strávníků. Vaří se i mateřské škole. V současné době je volných jen 

12 míst. S výhledem na příští rok je to velmi málo. Výhledově se uvažuje o omezení obědů pro 

učitelky MŠ (17 míst). S hygienou řešena možnost navýšení kapacity, ale náklady by vyšly až na 

150 000 Kč. Druhá možnost vařit na dvě směny je nerealizovatelná. Stravenky jsou finančně 

náročné, škola se proto rozhodla přispívat zaměstnancům na obědy u Boudů. Ze 43 zaměstnanců 

využívá cca 30. Paní Dejmková vychovatelkám ŠD zaváží obědy do horní budovy, neboť jim 

směna začíná už v 11.40 a oběd v restauraci by nestihly. 

Vedení MČ zvažuje výstavbu nové jídelny modulovou výstavbou v sousedství nových učeben v 

ulici Albíny Hochové. Projekt je závislý na uvolnění peněz od magistrátu. 



 

 

Pí ředitelka uvádí, že finanční prostředky zřizovatele se od roku 2011 snížily v přepočtu na jednoho 

žáka o 1700 Kč. 

 

Ad 6) 

Pí Kvašová uvádí, že v loňském roce se stal úraz, kdy jeden ze žáků spadl zády z dřevěné 

prolézačky na obrubník a zranil se. Navrhuje jako řešení výměnu obrubníků za umělohmotné, které 

jsou bezpečnější. Nebezpečný prvek už byl na náklady úřadu odstraněn. 

Výhodou by bylo, kdyby bylo hřiště z jedné strany uzavřené. Paní Kvašová uvádí případ, kdy cca 

30. letý mladý muž cvičil mezi dětmi a při výzvě, aby hřiště opustil, se choval nepříjemně. Policisté 

nebyli přítomni. V průběhu pobytu družiny na hřiště chodí maminky s batolaty, ale také občané se 

psy, což je z hlediska zajištění bezpečnosti dětí velmi náročné. Hřiště na Parkáně má výhodu 

v horkých slunečných dnech, že je pod stromy. 

P. Vítková uvádí, že náklady na hřiště už byly některými občany MČ napadány. Zmiňuje, že 

pravděpodobně budou opět otevřeny granty na opravy dětských hřišť. Plánuje se oprava dřevěného 

obednění roury, které je již nebezpečné. 

Školka by měla zájem o malé hřiště přiléhající k budově školy, protože má stanoveny kvóty prostor 

na žáka. Pí ředitelka uvádí, že těchto prostor se týkal ekologický projekt – konkrétně venkovní P. 

Čuřínová uvádí, že minimálně bude třeba umístit cedule o zákazu vstupu psů na hřiště na obou  

stranách areálu, v rámci volných fin. prostředků vyměnit obrubníky a doporučuje školní družině 

kontaktovat v případě jakýchkoli problémů městskou policii.  

 

V Praze dne: 8.10.2015 

Zapsala: Mgr. Vladimíra Neklapilová 


