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Zápis ze zasedání školské rady 

14. 10. 2019 15.00 

Přítomní členové 

• V. Jára, A. Kočina, M. Kousalíková, R. Mejstřík (od 15.20), J. Pavlík, J. Tuzar, Z. Hamhalterová 
(ředitelka školy) 

• školská rada je usnášeníschopná 

Uvítání a program 

• předseda školské rady uvítal členy a představil program zasedání 
◦ projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019, 
◦ projednání informací o rozvoji školy v roce 2019/2020, 

• A. Kočina navrhuje projednání reakce vedení školy na dopis ředitelům škol od radního 
hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Víta Šimrala 

• program zasedání byl odsouhlasen 

Projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

• ředitelka školy představila výroční zprávu 
◦ význam grantů (projekty cílené na žáky, zapojení do projektu dietního stravování) 
◦ investice do vybavení školy (vybavení počítačové učebny, nákup kotle do kuchyně školní 

jídelny, vybavení učebny biologie, úpravy tělocvičen, hřiště, vybudování školního 
poradenského pracoviště a další) 

◦ informace o pracovnících, jejich kvalifikaci a dalším vzdělávání 
◦ zapojení do šablon financovaných z rozpočtu EU (projekt „K cíli dojdeme společně“) 
◦ informace o použití navýšených mzdových prostředků 
◦ statistické údaje o žácích a jejich vzdělávání, informace o přijímacím řízení 
◦ zevrubné informace o projektech pro žáky 
◦ statistické údaje o maturitních zkouškách a dalším studiu absolventů 
◦ údaje o výuce jazyků 
◦ informace o školním poradenském pracovišti 
◦ zapojení žáků do zájmových kroužků 
◦ organizace volnočasových klubů (projekt financovaný z grantu EU) 
◦ aktivity školy k 60. výročí založení 
◦ údaje o inspekční činnosti 
◦ údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

• po schválení školskou radou mohou být ještě provedeny jazykové korekce a typografické 
úpravy, finální verze bude členům školské rady zaslána elektronickou poštou 

• hlasování o výroční zprávě: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo 
• školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

Projednání informací o rozvoji školy ve školním roce 2019/2020 

• ředitelka školy seznámila členy školské rady se zabezpečením provozu školy a investicemi 
do vybavení školy v tomto školním roce 
◦ zřízení školského poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, 

výchovný poradce, metodik prevence) 
◦ změny ve vedení školy (změna počtu zástupců ředitelky a změna na pozici zástupce) 
◦ vybudování přístřešku pro jízdní kola 
◦ venkovní tělocvična nebude zbudována – nabídky se nevešly do plánovaného rozpočtu 
◦ bude provedena inovace nejstarší počítačové učebny (starší počítače budou rozděleny 

do kabinetů a učeben) 
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◦ na základě výsledků bezpečnostního auditu musejí být okna v přízemí polepena 
bezpečnostními fóliemi 

◦ v plánu odhlučnění učebny hudební výchovy a tělocvičen 
◦ přijati noví pracovníci školní jídelny a úklidu, tím je provoz školy zabezpečen 

• ředitelka školy seznámila členy školské rady s bezpečnostním auditem MHMP a některými 
jeho výsledky 

• školská rada bere na vědomí informace o rozvoji školy přednesené ředitelkou školy 

Projednání dalších podnětů 

• předseda rady neobdržel žádné podněty k projednání 
• na základě žádosti A. Kočiny školská rada projednala reakci školy na dopis ředitelům škol 

od radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Víta Šimrala 
◦ žáci se mohou stávek v rámci hnutí Fridays for Future účastnit, musejí však být pro účast 

uvolněni dle školního řádu 
◦ environmentální výchova je zařazována do výuky podle platného ŠVP 
◦ ředitelka školy informovala o omezení užívání jednorázových plastových nádob během 

školních akcí a snižování počtu kopírovaných materiálů 

Termín příštího jednání 

• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín 
2. března 2020 v 15.00 
◦ členové rady s navrhovaným termínem souhlasí 

Zapsal 

V. Jára, 14. října 2019 

Schválil 

J. Pavlík, 14. října 2019 


