
1 
 

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 30. 5. 2022 

Přítomni:  

Zástupci rodičů:  Romana Petráňová 

                                    Kateřina Kusá 

Zástupci zřizovatele:  Ing. Jiří Lála  

          Ing. Ondřej Chrást  

Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová  

     Mgr. Věra Kejvalová  

Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.  

Úvod: 

● zasedání zahájila v souladu s jednacím řádem předsedkyně školské rady p. Romana 

Petráňová 

● seznámení s programem zasedání 

 

Program jednání:  

 

1) Zápis do 1. tříd 

- přišlo 148 dětí k zápisu, nepřišlo 39 zaregistrovaných 

- přijímání na 72, 80, 90 míst (dle volné kapacity) 

- namísto 3 tříd budeme otevírat 4 tříd, prostor máme 

- přijaty děti spádové, šestkové se sourozencem, nyní přijímáme i šestkové bez 

sourozence 

- dnes odevzdávají zápisové lístky, pravděpodobně dojde k pohybu; nabízíme volná místa 

dle vylosování (velká část dětí je přijata jinam) 

- k dnešnímu dni nebylo možno nabídnout místo 42 dětem z Prahy 6 a 4 dětem 

z ostatních částí Prahy 

- kladně hodnocena forma zápisu 

- chystáme rozdělení žáků do tříd, nákup pomůcek 

 

2) Zápis do MŠ 

- hlásilo se 59 dětí 

- přijato 13 dětí na prezenční docházku, 1 na individuální vzdělávání 

- z přihlášených není zatím do jiné školky přijato 12 dětí, všichni mladší 3 let 

 

3) Úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek 

a) 9. ročník 

- zatím nepřijato 5 žáků z 9. A a 6 žáků z 9. B, pomáhá výchovná poradkyně 

 

b) 7. ročník 

- na SŠ odchází 1 žákyně 
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c) 5. ročník: 

- na SŠ odchází 4 žáci 

- bude vysoká naplněnost 6. tříd, budeme řešit i častějším dělením žáků, souvisí i 

s případným přijetím ukrajinských žáků 

 

4) Rekonstrukce v ZŠ (půdní vestavba ZŠ, jídelna, školní dvůr) 

a) Půdní vestavba 

- dle harmonogramu, kontrolní den probíhá každý týden, proveden výběr 

interiéru, podpořeno kvalitnější vybavení PC technikou (kompatibilní se 

současným vybavením školy) 

- kolaudace až během prázdnin → žádost o navýšení kapacity až po kolaudaci 

- v návaznosti na nové prostory bude možno učitelům vrátit kabinety a zřídit 

novou sborovnu (personální navýšení) 

- pro potřebu dokončení a přesunů – ukončení školního roku o 4 dny dříve (24. 6. 

2022), odsouhlaseno zřizovatelem, povoleno MŠMT, rodiče seznámeni  

 

b) Rekonstrukce stupaček 

- upřednostněno před rekonstrukcí kuchyně a jídelny (návaznost na propojení 

odpadů s novým patrem, řešení dosavadních problémů s ucpáváním odpadů) 

- náročné na realizaci za provozu (od začátku května – střídané uvolňování 

učeben, provizorně učebna i ve školní jídelně) 

 

c) Rekonstrukce kuchyně a jídelny 

- odloženo na příští velké prázdniny (nešlo by skloubit především s rekonstrukcí 

stupaček) 

- účast vedoucí kuchařky na projektování provozu 

 

d) Rekonstrukce dvora 

- až v návaznosti na rekonstrukci kuchyně (bude používáno jako staveniště) 

- využíváno hřiště v Českomalínské a okolní hřiště 

 

e) Rekonstrukce malé tělocvičny 

- zákaz používání z důvodu chybějící únikové cesty (nešlo unikat přes dvůr) 

- čas využit k dokončení výměny obložení (z vlastních prostředků školy – 

investiční fond) 

- přislíbena rekonstrukce podlahy (zřizovatel, realizace SNEO) 

 

5) Předběžná informace o navýšení kapacity školy 

- zatím požádáno o navýšení pro 30 ukrajinských dětí (bez podmínek), čekáme na souhlas 

- další žádost (pro běžnou populaci) bude podávána až po kolaudaci (musí být splněny 

hygienické podmínky, souvisí i s kapacitou školní jídelny-výdejny) 

 

6) Možnost přijímání ukrajinských dětí do ZŠ, MŠ 

- 20. 6. – 2. zápis do MŠ 

- 21. 6. – 2. zápis do ZŠ 
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- připravujeme kritéria a informace, zájemci se registrují v systému na webových 

stránkách MČ (zatím 17 zájemců), počet přijímaných bude záviset na současných počtech 

žáků v jednotlivých třídách 

- požádáno o dotaci na péči (DA, pomůcky, stravné, …) od 1. 9. 2022 

 

7) Informace o rekonstrukci MŠ 

- posun v harmonogramu (nedostatek materiálu), předpoklad dokončení 7/2022, otevření 

1. 9. 2022 

- ještě se jedná o vybavení interiéru 

 

8) Relax zóna pro děti v ZŠ 

- funkční, velmi oblíbená 

- bude nutno upravit z hlediska BOZ (odstranění palet) 

- budeme jednat o dofinancování dohledu (pomáhá Nadační fond) 

 

9) Školní psycholožka na rok 2022/23 - její financování 

- do 31. 8. 2022 financována ze Šablon 3, z NF a ve spolupráci s ÚMČ (KLIKA) 

- předpoklad financování ze Šablon 4 (OP JAK), ve čtvrtek online setkání organizované 

MŠMT a MHMP, kde bude více informací (předpoklad dotace na ½ úvazku školní 

psycholožky a ½ úvazku školní speciální pedagožky) 

- pokud to tak bude, přivítáme příspěvek NF na 2. část úvazku školní psycholožky 

 

10) Personální obsazení na školní rok 2022/23 (ZŠ, MŠ) 

a) MŠ: zůstávají současní pracovníci, vrací se p. uklízečka 

b) ZŠ: 

➢ Učitelé:  

- nové p. učitelky do 1. B a 1. D (odchod na MD, třída navíc) 

- noví učitelé na Ch, M, Šj a Aj 

➢ Asistenti 

- přibíráme nové, využíváme i současné dvojjazyčné asistenty 

➢ Vychovatelé 

- přibíráme 1 novou vychovatelku 

➢ Nepedagogičtí pracovníci 

- hledáme novou p. uklízečku (nové prostory) 

 

11) Info o situaci při vzdělávání žáka se SVP 

- řešena problémová situace ve 3. třídě 

- podána stížnost na ČŠI 

- 1. stížnost (jedna důvodná, 2. nedůvodná) 

- 2. stížnost (2 důvodné) 

- dle konstatování ČŠI podáváme návrh úpravy školního řádu 

- podle informací ŘŠ nedává ČŠI vlastní stížnosti k dispozici, ředitelku školy při řešení 

stížnosti seznámila s předmětem stížností 

- školská rada neměla k dispozici znění stížností, které byly podány na ČŠI 
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12) Úprava školního řádu – návrh 

- viz předložený návrh 

- školská rada schválila úpravu školního řádu 

 

13) Projekt Šance do škol 

- žákům poskytnuta částka 192.307,- Kč (MČ Praha 6) 

- do 31. 5. probíhá kampaň 

- 1. až 3. 6. bude probíhat hlasování, 6. 6. vyhlášení výsledků 

- návrhy: viz webové stránky 
 

 

 

 

Návrh na další setkání školské rady 30. 8. v 17:00.   

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod.  

 

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová 

 

 

 


