
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Školní 700, Praha 4 

dne 9. 10. 2019 
 

Přítomní členové:  

Ing. Tomáš Hřebík Ph.D. 

 Mgr. Jan Slanina  

Mgr. Irena Tauberová  

Mgr. Jana Kočová  

Bc. Kamila Prousková 

František Pelech 

 

Host:  

Mgr. Jiří Vybíral  

 

Program:  

1. Volba předsedy Školské rady 

2. Schválení Výroční zprávy za šk. rok 2018/2019 

3. Hospodaření školy 

4. Hodnocení ředitele 

 5. Různé  

  



Jednání školské rady zahájila dosavadní předsedkyně Mgr. Kočová a konstatovala, že školská rada je 
usnášeníschopná. 

1. Volba předsedy školské rady 

Mgr. Kočová vyzvala členy školské rady, zda mají zájem o výkon funkce předsedy školské rady. 
Bc. Prousková a p. Pelech vysvětlili, že vzhledem k nedostatku zkušeností nepovažují za vhodné, aby funkci 
vykonávali. 
Mgr. Vybíral navrhl, aby předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Slanina. Mgr. Slanina kandidaturu přijal. 

Mgr. Kočová dala hlasovat o návrhu usnesení: 

Školská rada volí svým předsedou Mgr. Slaninu. 

Mgr. Slanina se zdržel hlasování, všichni ostatní členové hlasovali pro přijetí navrženého usnesení. 

 
2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 

Mgr. Kočová a Mgr. Vybíral vysvětlili, že osnovu výroční zprávy předepisuje zřizovatel, není tedy možné se od ní 
odchylovat. To platí i o nepřesnostech v tabulkách. 

Bylo vysvětleno, že nový povinně volitelný předmět pro 7. ročník Odbíjená představuje přídavek další vyučovací 
hodiny ke stávajícím dvěma hodinám běžné tělesné výchovy. Nepůjde čistě o odbíjenou, ale o míčové hry obecně. 

Mgr. Vybíral informoval školskou radu o tom, že se podařilo dosáhnout zápisu školního klubu do školského rejstříku 
k 1. 9. 2020. Na jaře 2020 bude hledán vychovatel a informace bude publikována na internetových stránkách školy. 
Předseda poděkoval jménem školské rady Mgr. Vybíralovi za úsilí spojené se zápisem školního klubu do školského 
rejstříku. 

K dotazu předsedy byla diskutována příprava vzdělávacího programu Montessori tříd a jeho projednání školskou 
radou. Předpokládá se, že vzdělávací program bude hotov na jaře 2020. 

Předseda dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2018/2019. 

Všichni členové školské rady hlasovali pro přijetí navrženého usnesení. 

 

3. Hospodaření školy 

Mgr. Vybíral informoval školskou radu, že hospodaření školy je v pořádku, dle zákona nesmí být ve ztrátě. Městská 
část Praha 4 do školy hojně investuje. Proběhla rekonstrukce budovy 2, ve školním roce 2020/2021 by měla 
proběhnout rekonstrukce kotelny, školní kuchyně a školní jídelny. Městská část nechává škole k dispozici příjem 
z vedlejší hospodářské činnosti (cizí strávníci v jídelně, nájmy atd.), škola může investovat, dotuje tím např. 
kroužky, aby byly levné a mohly se otevřít i při menším množství zájemců. Nebo se peníze mohou odložit do 
rezervního fondu. Nájem z bytů jde 4-Majetkové, a.s. Oprava prostoru před školou je v nedohlednu, budou se 
realizovat větší a zásadnější investice. Problémy s tlakem vody v budově 2, řeší se s 4-Majetkovou, a.s. Rezervní 
fond fluktuuje podle čerpání, momentálně se vyčerpal doplacením náročnější úpravy podlah v rámci rekonstrukce 
učebny fyziky a chemie. Již brzy by měla být zprovozněna. Montessori klub Elipsa je součástí vedlejší hospodářské 
činnosti školy, ze které je také financován. Nelze říci, kolik prostředků z kapitoly rozpočtu na nákup pomůcek bylo 
investováno do přípravy Montessori. Pomůcky jsou k použití pro všechny, v budoucnu budou Montessori pomůcky 
placeny z příspěvků příslušných rodičů, mělo by tak dojít k postupnému navrácení původní investice. 



 
4. Hodnocení ředitele 

Členové školské rady se shodli, že jednotlivé položky hodnocení se částečně překrývají, což působí potíže při 
hodnocení. 

Bc. Prousková požádala, aby propříště mohli být členové školské rady za zákonné zástupce informováni o 
hodnocení s větším předstihem, aby mohli nově položené otázky prodiskutovat s ostatními rodiči. Předseda se 
s tímto podnětem ztotožnil a přihlásil se k tomu, že v budoucnu bude členy školské rady o blížícím se hodnocení 
práce ředitele informovat s větším předstihem. 

Výsledky hodnocení schválené školskou radou tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 
5. Různé 

P. Pelech otevřel diskusi k průběhu voleb do školské rady. Dostaly se k němu informace, že měl být některými 
zaměstnanci školy favorizován. Historicky chtěl dělat tř. důvěrníka v rámci Spolku, ale vzhledem k složité rodinné 
situaci se mu to nedařilo, funkci nakonec vzdal. Nyní by se chtěl angažovat, ale sám za sebe, ne jako něčí kandidát. 

Průběh voleb byl dále diskutován a byly identifikovány možnosti, jak průběh voleb upravit. Předseda školské rady 
se obrátí na MŠMT s podnětem k upřesnění výkladu aktivního a pasivního volebního práva pro volby do školské 
rady a, se zohledněním výsledku, na zřizovatele s podnětem na upřesnění volebního řádu. Propříště bude postup 
organizace voleb projednán předem, přičemž bude umožněno, aby členem přípravného výboru byl i zástupce 
rodičů. Hlasovací urny mohou být opatřeny plentami. 

S ohledem na vytížení ředitele školy dočasným pověřením řízení ZŠ Jeremenkova bude k formulaci vize školy (dle 
zápisu z předchozího jednání školské rady) přikročeno poté, co bude jmenován nový ředitel ZŠ Jeremenkova. Až 
to bude možné, osloví Bc. Prouskovou a zahájí práci na vizi školy. 
 
Bc. Prousková poděkovala za vydávání časopisu Tamtam, který představuje pro rodiče cenný zdroj informací. 
Zmínila, že někteří rodiče by uvítali častější vydávání. Mgr. Tauberová vysvětlila, že vydávání je organizačně velice 
náročné. Ne všichni žáci chtějí do časopisu přispívat. 
 
Mgr. Vybíral informoval, že skleník je hotový, začíná zkušební provoz. Bude v něm celoročně probíhat výuka. Musí 
se postupně zaplnit rostlinami a zvířaty. 

K dotazu Bc. Prouskové Mgr. Vybíral potvrdil, že by škola ráda spolupracovala se Spolkem rodičů dosavadním 
způsobem, tj. stejný rozsah aktivit, jako doposud. 

Byla diskutována otázka dalšího jednání školské rady a schválení jednacího řádu. Členové školské rady se shodli na 
přínosnosti zavedení možnosti hlasování per rollam. Předpokládaný termín příštího zasedání je v dubnu 2020, 
přičemž předseda předloží návrh nového jednacího řádu umožňujícího v případě potřeby hlasovat per rollam. 
 
Zapsala: Bc. Kamila Prousková; ověřil a schválil: Mgr. Jan Slanina 
 
Příloha č. 1  
Dílčí hodnocení práce ředitele školy 


