
Zápis z jednání školské rady ZŠ Praha-Kolovraty  

konané 29. září 2016 od 16.30 hod. v ZŠ Praha-Kolovraty, Mírová 57/47 

 

Přítomni: 

za pedagogický sbor: Mgr. Monika Pikardová 

za zřizovatele: Mgr. Kateřina Čuřínová (přišla později) 

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

omluveni: pí Luďka Kvašová, pí Hana Vítková 

host: Mgr. Vladimíra Reinerová, ředitelka školy 

Účast: 4 členů ŠR – rada je usnášeníschopná 

 

Schůzi ŠR zahájil předseda p. Bernard. Vzhledem k avizovanému pozdějšímu příchodu pí Čuřínové 

bylo se souhlasem přítomných stanoveno pořadí bodů programu tak, aby v okamžiku hlasování byla 

ŠR již usnášeníschopná. Program byl schválen. 

 

Program jednání: 

 

1. aktuality ze školy  

2. stav žádosti o výstavbu 2. stupně 

3. schválení výroční zprávy školy 

4. projednání zprávy o činnosti ŠR 

5. volby do ŠR 6. října 

 

1 Aktuality ze školy 

 

Akce školy - paní ředitelka seznámila přítomné s plánovanými akcemi ZŠ pro následující období. 

Přehled akcí včetně termínů je zveřejněn na webu školy, z větších akcí zmínila ples školy (bude 

v březnu), pietní akt, den otevřených dveří, pasování na čtenáře, vystoupení na Kolovratském 

jarmarku, školní jarmark. 

 

Granty – pí ředitelka informovala o zapojení ZŠ do šablon grantů z evrop. fondů. Škola je zapojena 

do personální šablony (financování školního asistenta a spec. pedagoga). 

Dále granty na doučování a přípravu na vyučování, deskové hry, čtenářský klub. 

Dotované místo z Úřadu práce – žádáno na pozici dozor v jídelně + pomocný údržbář. Chodí 

uchazeči, bohužel nejsou moc vhodní. 

Granty MHMP – grant na životní prostředí byl podpořen pouze zčásti, environmentální vzdělávání 

už se realizuje. Zelenou učebnu – lze zkusit v další grantové výzvě. 

Dále se bude žádat o grant na pomůcky pro žáky se spec. potřebami. 

 

Z rezervního fondu byly zakoupeny lavičky a venkovní tabule umístěné v A. Hochové. 

 

 

 



 

Personální obsazení školy 

Škola má nyní od září 50 zaměstnanců, asistenti pedagoga jsou nyní 4 (ne na plné úvazky). Správní 

zaměstnanci – účetní, hospodářka (částečně mají úvazek v tělocvičně). 

 

 

2 Stav žádosti o výstavbu 2. stupně 

 

O výstavbě 2. stupně ZŠ rozhoduje Magistrát, který ho má i financovat. Na Zastupitelstvu MHMP  

by to měli schvalovat v říjnu, vše vypadá nadějně.  

V nové budově mají být učebny 2. stupně, odborné učebny, 3 učebny pro 1. stupeň, jídelna, 

tělocvična. Venku hřiště. Nejprve bude výběrové řízení na projektanta.  

 

 

Příchod pí Čuřínové 

 

Schvalování programu jednání ŠR: 

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

 

3 Schválení výroční zprávy ZŠ za školní rok 2015/2016 

Text výroční zprávy byl rozeslán s předstihem a všichni členové ŠR se s ním mohli dopředu 

seznámit. Nikdo neměl k VZ připomínky.  

Schválení výroční zprávy: 

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

Výroční zpráva byla schválena hlasy všech přítomných členů ŠR. 

 

 

 

4 Projednání zprávy o činnosti ŠR  

(L. Bernard) 

Zpráva o činnosti školské rady byla projednána bez připomínek. Bude vyvěšena na webu školy. 

 

 

5 Volby do školské rady 

 

Volby do školské rady se uskuteční dne 6. října odpoledne ve staré budově školy na adrese Mírová 

57/47, Praha – Kolovraty, 103 00.  

Informace o konání voleb jsou na webu školy, rodiče byli informováni o konání voleb již v červnu a 

budou opět. 

Z řad rodičů jsou dva kandidáti.  

 

 

 



6 Různé  - zabezpečení školy 

(pí Čuřínová) 

Platí nová norma, jak mají být školy zabezpečeny. Nutné kamery u vstupu apod. U nás je třeba mít 

zabezpečeny všechny budovy. Problém je jídelna.  

Škola podala projektovou žádost na tyto zabezpečení, ale projekt podpořen nebyl (z celé Prahy byly 

podpořeny pouze 4 projekty). Bude tedy třeba řešit to z vlastních zdrojů. Vychází to na cca 90 tis.  

 

Nic dalšího k projednání již nebylo, proto předseda L. Bernard jednání ukončil. 

 

 

Zapsala: Stanislava Bartošová 
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