
   

 

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017 

Přítomni: 

 Mgr. Petra Andšová 

 Ondřej Votoček 

 Mgr. Linda Hemzalová 

 Mgr. Kateřina Měšťánková 

 Hosté: 

 Mgr. Jana Zelenková 

 PaedDr. Jaroslava Kolářová 

 

1. Přivítání nových členů školské rady zvolených z řad zákonných zástupců 

nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů 

 

2. Volba předsedy školské rady – zvolen pan Ondřej Votoček 

 místopředsedy školské rady – zvolena Mgr. Kateřina Měšťánková 

 zapisovatele – zvolena Mgr. Linda Hemzalová 

 

3. Návrh na doplnění jednacího řádu (hlasování per rollam) – bude zařazeno do 

zářijového jednání, připraví Mgr. Měšťánková 

 

4. Projednání podnětu paní Marie Vaněčkové. Paní Vaněčková se obrátila s 

žádostí o zbudování přechodu pro chodce na křižovatce ulic Kaplická a 

K Sídlišti. Źádost byla podána 23. 11. 2015 na Úřad městské části Praha 4 a 

dosud na ni nebylo reagováno. Školská ráda podá svým jménem podnět na 

Úřad městské části a osloví pana starostu, který je členem školské rady. 

Pověřena Mgr. Měšťánková 

 

Informace od vedení školy: 

 

5. Zástupkyně ředitelky školy PaedDr. Kolářová informovala o aktualizaci ŠVP, 

podrobně bude projednáno na podzimním jednání rady. 

 

6. Členové rady byli informování o aktualizaci informačních tabulí u areálu 

školních hřišť. Jedná se o užívání mimo vyučování, kdy je areál otevřen pro 

veřejnost. Přednost je vždy dána dětem a žákům školy, kteří hřiště využívají. 

7. Členové byli informováni o personálním zajištění provozu školy. Problémem je 

nedostatek kvalifikovaných pedagogů na trhu práce. Škole chybí 5 pedagogů. 

 



   

 

8. Třídnické hodiny se staly součástí rozvrhu jako prvek prevence sociálně 

patologických jevů. 

 

9. Školská rada souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů v průběhu 

celého vyučování (včetně přestávek a pobytu ve školní jídelně) pro celou ZŠ. 

Školská rada navrhuje tento režim i na SOŠ. Školská rada souhlasí se změnou 

školního řádu v tomto bodě. 

 

10. Rada byla informována o častých ztrátách klíčků od šatních skříněk a 

neschopnosti některých žáků si klíček ve školní tašce nalézt. Tato skutečnost 

ztěžuje práci pana šatnáře, který se nemá čas věnovat své pracovní náplni a 

pouze odemyká a zamyká skříňky žákům univerzálním klíčem. Škola hledá 

způsob, jak tento jev omezit na únosnou míru. 

 

 

 

Zapsala: 

Kateřina Měšťánková 

28. 6. 2017 

 

 

 

 


