
Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2019 

1. Organizace nového školního roku 

Paní ředitelka informovala členy rady o počtu žáků na ZŠ a SŠ – 599 žáků a studentů, doplnila 

i informaci o počtu dětí v naší MŠ - 107 dětí 

Chod školy a výchovně vzdělávací proces zajišťuje 90 pracovníků 

Otevřeny jsou  2x +1. třída ZŠ (vždy 22 žáků ve třídě) 

 2x 1. ročník SŠ (vždy 30 studentů ve třídě) 

Paní ředitelka konstatovala, že získat nové kvalitní vyučující je v současné situaci velmi 

náročné. Je jich nedostatek na trhu práce. Chod školy je v tuto chvíli plně zabezpečen. 

 

2. Vedení školy informovalo radu o nebezpečném objektu bývalých jeslí v blízkosti školy v ulici 

Nad Ondřejovem, kam se uchylují nepřizpůsobiví občané. Žáci i rodiče byli o tomto stavu 

informováni. Školská rada tímto žádá vedení Městské části  Praha 4 o řešení situace s ohledem 

na děti v naší škole. 

 

3. Školská rada vyslechla informaci k přípravě výroční zprávy školy 

 

4. Přípravný výbor pro volby do školské rady informoval prostřednictvím svého zástupce 

Mgr. Měšťánkové o přípravě a průběhu voleb do školské rady z řad zákonných zástupců 

nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů. 

 

5. Školská rada projednala situaci ohledně parkování zaměstnanců školy. Vzhledem 

k naprostému nedostatku kvalifikovaných pracovníků, je třeba takovým pracovníkům vytvořit 

vhodné podmínky pro výkon jejich práce. Zavedení parkovací zóny u školy bude 

pravděpodobně v příštích měsících znemožňovat dojíždějícím zaměstnancům (z oblasti celého 

středočeského kraje - Příbram, Benešov…) se rozumně dostat do práce. Kapacita nájemních 

stání bude brzy vyčerpána a jejich cena je vzhledem k platům zaměstnanců zcela nepřiměřená. 

Školská rada se obává odchodu zaměstnanců. Z výše uvedených důvodů žádáme městkou část 

o zhodnocení možnosti vydání parkovacích karet nerezidentním učitelům, kteří musí denně do 

své práce dojíždět automobilem. 

 

6. Školská rada projednala hodnocení práce ředitelky školy, zaslané zřizovatelem. 

 

7. Různé: 

 

- otázky stravování bude řešit stravovací komise s paní hospodářkou školní jídelny – návrh na 

úpravu jídelníčku 

 

- V červnu 2018 proběhlo šetření ČŠI v souvislosti s podáním rodičů z 1. st. ZŠ. Petice byla 

příslušnými orgány označena za nedůvodnou 

 

Zapsala: Měšťánková 

 


