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Školní noviny – leden 2017/II 
 
 

 

Výsledky voleb do školské rady 
 

 

Přinášíme Vám výsledky voleb do školské rady: 

 

 

1. Na místa zástupců nezletilých žáků byli do školské rady zvoleni p. MgA. Štěpánka 

Stein s počtem 353 hlasů a p. Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. s počtem 304 hlasů. 

Hlasování se zúčastnilo 44,74 % oprávněných voličů. 

 

2. Na místa zástupců pedagogických pracovníků byly do školské rady zvoleny p. 

učitelka Mgr. Zdeňka Wejmelková s počtem 33 hlasů a p. učitelka Mgr. Věra 

Kejvalová s počtem 17 hlasů. Hlasování se zúčastnilo 93,75% oprávněných voličů. 

 

3. Na místa zástupců zřizovatele byli Radou městské části Praha 6 jmenováni  

p. Ondřej Matěj Hrubeš a p. Ing. Jiří Lála. 

 

 

Funkční období školské rady je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020. Po dohodě s jednotlivými 

členy svolá ředitelka školy v nejbližším období 1. jednání školské rady. 
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Rekonstrukce střechy a půdních prostor 
 

 

Vážení rodiče, 

 

předkládáme Vám první informace o zahájení rekonstrukce střechy a půdních prostor naší 

školy. 

 

Akce byla zahájena ve středu 25. ledna předáním staveniště. Předpokládá se realizace 

v období leden až květen 2017, přičemž bude zahájena na ZŠ Emy Destinnové, u nás bude 

rekonstrukce probíhat pravděpodobně od března nebo dubna. 

 

Půjde o výměnu střešní krytiny se statickou přípravou (posílením) na půdní vestavbu. 

Realizátorem je firma Dereza spol. s r. o. 

 

Po dobu rekonstrukce bude nepřístupný dvůr školy, pro naše děti to také znamená, že 

bude přerušen výběr sběru. Shromažďujte, prosíme, sběr doma, po ukončení rekonstrukce 

výběr sběru obnovíme. Také nebude možno umisťovat kola, koloběžky a další prostředky 

do „klece“. 

 

Žáci školy byli nebo budou třídními učiteli poučeni o nutnosti dodržovat veškeré pokyny, 

především zákaz vstupu na dvůr školy, event. na další ohrazené prostory (uvažuje se  

o záboru chodníku přiléhajícího ke škole). 

 

Podle sdělení zhotovitele bude prašnost eliminována rukávy na shozech, krycí plachtou na 

kontejnerech, případně kropením sprašných materiálů. Hluk bude částečně eliminován 

etapizací výstavby. Pracovní den bude od 7.00 do 19.00 včetně víkendů. Koordinátorem 

BOZP bude pro manipulaci s těžkými břemeny stanoven režim jeřábu, a to po dohodě 

s řediteli obou škol a zhotovitelem. 

 

Naše škola si v nejbližším období zajistí vystěhování lavic a židlí umístěných na půdě, 

bude přitom užívat i prostory na chodbách školy. 

 

V zájmu dobré informovanosti jsme požádali o informační schůzku se zadavatelem  

i zhotovitelem pro rodiče našich žáků, na kterém budou všichni zájemci informováni  

o průběhu akce, a budete se moci dotazovat na vše, co Vás ohledně stavby bude zajímat. 

Termín je nyní dojednáván, jakmile bude znám, rozešleme pozvání na setkání všem 

rodičům. 

 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

 


