
Zápis z jednání školské rady ZŠ Praha – Kolovraty 6. října 2014

Za pedagogický sbor: Mgr. Monika Pikardová, pí Luďka Kvašová
Za zřizovatele: pí Hana Vítková, Ing. Petr Král
Za rodiče: Mgr. Lukáš Bernard, Mgr. Stanislava Bartošová
Host: Mgr. Vladimíra Neklapilová
Účast: všech 6. členů ŠR – rada je usnášeníschopná

Navržený program: 
 
1. Schválení zápisu z jednání 29. 4. 2014.
2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014
3. Stavba nového pavilonu
4. pí Mgr. Bartošová - vyzvedávání žáků ze školní družiny

Hlasování o programu: PRO: 6     PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0
Program byl schválen

1. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ŠR 29.4.2014

Hlasování PRO: 6      PROTI :0     ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

2. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY  ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Pan Ing.  Král, pan Mgr. Bernard velmi kladně ohodnotili Výroční zprávu, je přehledná, dobře
čtivá.

Hlasování o schválení výroční zprávy 2013/2014
PRO: 6        PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

3. STAVBA NOVÉHO PAVILONU ŠKOLY.

Pan Ing. Král informuje o realizaci stavby:
- stavební řízení probíhá, v blízké době bude získáno stavební povolení
- stavba začne okamžitě po získání stavebního povolení
- v lednu 2015 plánováno dokončení stavby 
- získanou dotaci 7 mil. nutno utratit do konce roku 2014
- MÚ se snaží zajistit dostatek financí prodejem bytů v co nejbližší době

Pí Mgr.Bartošová vznesla dotaz, zda bude celková částka 14. mil dostačovat i na vybavení 
tříd? 
Pí Vítková odpovídá: celková cena bude známa po skončení výběrového řízení na dodavatele 
sítí, které se uskuteční v příštím týdnu. V této částce nejsou zahrnuty náklady na vybavení 
budovy. Náklady na toto vybavení se odhadují ve výši cca 500 tisíc.



Dotaz pí Bartošové zda bude dostačující velikost tříd. 
Paní ředitelka odpovídá, že ano, v projektu navrhla zúžení chodby k získání většího prostoru 
ve třídách. 

Dotaz pana Bernarda – zda bude již v lednu využita nová budova školy. 
Pí ředitelka odpovídá, že ano. 
Do nové budovy školy bude okamžitě přesunuta třída 3.B, která je umístěna v budově ZUŠ a  
dvě oddělení školní družiny, které jsou umístěny ve staré budově školy. 

Pí Kvašová navrhuje při nové stavbě zajistit oplocení a úpravu hřiště, které navštěvuje 
celoročně školní družina. Též přidání nových herních prvků a prolézaček.
Paní Vítková odpovídá, že je možné, že bude započata výstavba druhého stupně ZŠ, že není 
zatím optimální větší úprava tohoto hřiště.

Pan předseda Bernard doporučuje k tomuto bodu další jednání mezi školu a zřizovatelem. 

Pí ředitelka informuje o počtech žáků v jednotlivých třídách a předává všem tabulku, která se 
týká vytíženosti jednotlivých tříd. Informuje, že pouze v prvních třídách je nižší počet žáků.
Též informuje o výuce angličtiny, nedostačujících prostorách na dělené hodiny a přecházení 
pedagogů z budovy do budovy.

Pí Mgr. Bartošová – dotaz ke školní jídelně, zda je provoz v příštím šk. roce ještě únosný. 
Pí ředitelka informuje o náročném rozpisu odchodů do jídelny již v letošním šk. roce. 
Pí Vítková odpovídá, že s úpravou jídelny zatím MÚ nepočítá, v minulosti byla navýšena 
kapacita kuchyně. Vše by mohla vyřešit výstavba druhého stupně. 

Pan Mgr. Bernard se dotazuje, zda by nová šk. budova mohla řešit provoz v jídelně. 
Též se ptá, jak fungují sloučené ročníky 2. tříd. 
Pí učitelka Pikardová odpovídá, že je to náročné, ale musí se vše zvládnout. Na třídních 
schůzkách bylo rodiči přijato toto sloučení bez připomínek.

Paní Bartošová se dotazuje na návaznost přecházení žáků na druhý stupeň do Uhříněvsi.
Pan Král odpovídá, že i v Uhříněvsi řeší nedostatečnou kapacitu škol přístavbami.

 Paní ředitelka informuje, že nový rozpočet školy bude po zvolení nového zastupitelstva a 
školy. 
 

4. VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pí Mgr. Bartošová informovala o zdlouhavém procesu při vyzvedávání žáků ze školní 
družiny, rodiče tvoří frontu před zvonkem s mikrofonem. 
Pí ředitelkou a pí Kvašovou bylo přislíbeno častější vycházení vychovatelek mezi čekající 
rodiče. Též byl jimi připomenut minulý požadavek školy na kamery u vchodu, který by 
vyzvedávání žáků urychlil a byl by také vhodný z důvodu bezpečnosti. Toto nebylo 
uskutečněno z důvodů finančních.

V závěru schůzky pan ing. Petr Král oznámil, že vzhledem k nově zvoleným zastupitelům 
MÚ Kolovraty již nebude členem školské rady. 
Pan Mgr. Bernard mu za jeho činnost ve školské radě poděkoval.

V Praze 11. 3. 2015 Lukáš Bernard, předseda ŠR


