
Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 5. 2014 

Přítomní: MgA. Štěpánka Stein, Mgr. Pavla Ducháčková – Chotková, Ing. Jiří Lála, Mgr. Kateřina 

Poláková, Mgr. Elena Malchárková,  

Omluvena: Ing. Helena Frankenbergerová 

Host:   Mgr. Michaela Rybářová 

• Volba zapisovatele: E. Malchárková, ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Lála 

 Hlasování – pro – 4 hlasy, proti – 0, zdržel se – 0 

 

• Odsouhlasení všech bodů jednání 

1. Odsouhlasení Jednacího řádu 
2. Stanovisko školské rady k  Petici za rozšíření půdních prostor v ZŠ nám. Svobody 2 
3. Předběžná informace o připravovaných změnách ve školním vzdělávacím 

programu na rok 2014/15  
4. Ostatní 

Hlasování – pro – 5 hlasů, proti – 0, zdržel se - 0 
 

1. Odsouhlasení jednacího řádu (upraven dle změn Školského zákona)  

• Návrh změn 

• Diskuse 

• Stanovení definitivní podoby 

Hlasování – pro – 5 hlasů, proti – 0, zdržel se - 0 

 

2. Vyjádření stanoviska Školské rady k petici za realizaci půdní vestavby na ZŠ nám. Svobody 2 

Ing. Jiří Lála seznámil přítomné s tím, že je obtížné vyhovět jedné škole na úkor jiných škol, že 

na případnou realizaci by bylo nutné vynaložit velké finanční prostředky (předpokládaná cena 

za vybudování 4 tříd je 32 mil. bez DPH) a že zatím není známé jednoznačné stanovisko 

odboru památkové péče. Je třeba vyčkat dopracování studie k realizaci vestavby a stanoviska 

odboru památkové péče (již je zažádáno).  

Zřizovatel schválil jako opatření posunutí spádových oblastí pro umisťování žáků do 

jednotlivých škol na území Prahy 6, což vnímá jako ekonomické opatření. 

Mgr. Ducháčková - Chotková upozorňuje na základě vypracovaných studií, že žáků na Praze 6 

bude přibývat a kapacity základních škol budou v průběhu dalších 15 let nedostatečné 

zejména v oblasti Bubeneč, Dejvice. 

Ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová informovala o havarijním stavu střech školy, na které 

se uvolnila krytina, proto bylo nutné uzavřít část dvora. Byla provedena oprava a nyní se 

hledá definitivní řešení pro opravu střechy na úrovni zřizovatele.  

Hlasování o stanovisku Školské rady k Petici za realizaci půdní vestavby  

na ZŠ nám. Svobody 2  

pro – 4 hlasy, proti – 1, zdržel se - 0 

 

USNESENÍ:   

Školská rada žádá zřizovatele MČ Praha 6, aby veškeré informace, které o možnosti 

půdní vestavby na ZŠ nám. Svobody 2 získá, ihned komunikoval s předsedkyní Školské 

rady MgA. Štěpánkou Stein. Jedná se zejména o stanovisko odboru památkové péče.  

Hlasování – pro – 5 hlasů, proti – 0, zdržel se - 0 



 

Školská rada žádá o zařazení projednání Petice za realizaci půdní vestavby  

na ZŠ nám. Svobody 2 jako řádný bod na příštím jednání zastupitelstva MČ Praha 6. 

Školská rada ukládá mandát paní Kateřině Špronglové, předsedkyni petičního výboru 

v této věci s MČ Praha 6 jako zřizovatelem ZŠ nám. Svobody 2 jednat. 

Hlasování – pro – 4 hlasy, proti – 0, zdržel se - 1 

 

3. Informace ředitelky školy Mgr. Michaely Rybářové ke změnám a novinkám ve vzdělávání žáků 

pro příští školní rok 2014/2015 

• Byla odsouhlasena výuka hudební výchovy v 6. a 7. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně 

částečně v anglickém jazyce  

• V měsíci červnu proběhnou jednání metodických sdružení a předmětových komisí 

s cílem zhodnocení stávajícího školního vzdělávacího programu a případnému 

navržení změn pro další období 

• V 6. ročníku se bude od příštího školního roku vyučovat fyzika a přírodopis v rozsahu 

hodiny a půl za týden z důvodu zkvalitnění výuky obou předmětů.  

• Bude zahájena spolupráce s ČVUT. Odborníci a studenti se pravidelně budou 

zapojovat do výuky. Zároveň k pokusům a demonstracím zapůjčí škole množství 

pomůcek pro názornější a zajímavější výuku technických témat. K zahájení 

spolupráce dojde v červnu 2014, kdy všechny třídy prvního stupně postupně navštíví 

pracoviště ČVUT, kde pro ně bude připraven zajímavý program.  

• Ve spolupráci s MATFYZ bude v naší škole probíhat tandemové vyučování fyziky. 

Studenti 4. ročníku budou v rámci svojí praxe docházet do výuky. Do tohoto projektu 

je již zapojeno 9 škol v Praze.  

• V rámci rozvojového programu bylo zažádáno o financování poloviny úvazku 

speciálního pedagoga na období do prosince roku 2014. 

• Pro integrované žáky se závažnějšími poruchami učení bylo zažádáno o navýšení 

prostředků na nákup technického vybavení, které by jim mohlo být zapůjčeno 

k užívání ve škole i doma. 

• Učebny budoucích prvních tříd budou umístěny v přízemí, zároveň dojde ke změnám 

v rozmístění kmenových učeben dalších tříd 1. i 2. stupně tak, aby bylo vyhověno 

stávajícím hygienickým předpisům. 

• V době letních prázdnin v roce 2015 bude řešeno osvětlení v celé škole. 

•  Bylo zažádáno o dotaci na vybavení 1. tříd a na nový server. 

• Škola získala grant na mezinárodní spolupráci. Žáci z Francouzské školy navštíví naši 

školu. V rámci projektu bude zakoupena další interaktivní tabule.  

• Je nezbytná dotace k vyřešení problémů s ústředním topením v mateřské škole.  

• Žáci zaznamenali velké úspěchy v jazykových soutěžích, kde se umístili ve všech 

kategoriích na předních místech. 

Paní ředitelka informovala přítomné o návštěvě České školní inspekce k řešení stížnosti 

jednoho z rodičů žáka 5. ročníku týkajícího se nákupu pracovních sešitů na následující školní 

rok. Škola očekává písemný závěr ČŠI. 

 

4. Následující termín setkání Školské rady byl předběžně stanoven na 13. října 2014 v 17:00 

hodin. 

Zápis vytvořen 1. 6. 2014 

Zapsala: Mgr. E. Malchárková 

Ověřil: Ing. Jiří Lála 


