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Zápis z jednání Školské rady ZŠ Praha - Kolovraty 

ze dne 6. prosince 2012  

Přítomni:  

za pedagogický sbor : Mgr. Renata Vařechová 

za zřizovatele: p. Hana Vítková,  Ing. Petr Král 

za rodiče : p. David Benda, p. Lukáš Bernard 

hosté : Mgr. Vladimíra Neklapilová 

Navržený program:  

1. Schválení přítomnosti hostů na zasedání rady 
2. Schválení programu zasedání 
3. Projednání bodů z předchozí ŠR  
4. Projednání rozpočtu školy 2013 
5. Seznámení se směrnicí používání SMS, letáků apod. 
6. Různé 

 
Jednání Školské rady zahájila předsedkyně Mgr. Renata Vařechová v 18:00. 
Paní předsedkyně na úvod konstatovala, že je přítomno 5 členů ŠR, čímž je splněna 
podmínka Jednacího řádu ŠR při ZŠ Kolovraty Čl. 8, odst. 1 – rada je usnášeníschopná . 

1. SCHVÁLENÍ  PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ NA ZASEDÁNÍ RADY 

Na jednání rady se jako hosté dostavili Mgr. Vladimíra Neklapilová. 

1.1. Předsedkyn ě ŠR  dala hlasovat, kdo je pro, aby hosté byli p řítomni na 
zasedání rady. 

Hlasování :  PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Rada hlasováním návrh p řijala. 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

2.1. Předsedkyn ě ŠR dala hlasovat o programu zasedání. 

Hlasování :  PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Rada hlasováním návrh p řijala.  

3. PROJEDNÁNÍ BODŮ Z PŘEDCHOZÍ ŠR  

V souladu s Čl. 6, odst. 3. Jednacího řádu ŠR při ZŠ Kolovraty, rada projednala návrhy 
usnesení z posledního minulého zasedání, které se konalo 2. 10. 2012, u kterých byla 
navržena opatření. 
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3.1. Naplnění usnesení ŠR „Ší ření osobních leták ů jednoho rodi če 
prost řednictvím školy“ a „Podmínky použití SMS info kanál u“. 

Paní ředitelka předložila radě k nahlédnutí vnitřní provozní směrnici školy viz 5. bod tohoto 
zápisu. Tento bod již nebude dále sledován. 

4. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU ŠKOLY 2013 

Rozpočet byl projednán. 

5. SEZNÁMENÍ SE SMĚRNICÍ POUŽÍVÁNÍ SMS, LETÁK Ů APOD. 

Paní ředitelka zajistila zpracování vnitřní provozní směrnice pro používání školního SMS 
informačního kanálu, informačních letáků a jiných způsobů předávání informací zákonným 
zástupcům žáků. Tuto směrnici dostala školská rada k seznámení. 

6. RŮZNÉ 

6.1. Zástupce rodi čů se zeptal paní ředitelky na d ůvod vydání zákazu parkování 
kol a kolob ěžek před budovami školy. Dále byl vznesen dotaz, jak by b ylo 
možné docílit zrušení tohoto zákazu s odvoláním na skute čnost, že by bylo 
vhodné cyklo dopravu žák ů spíše podporovat. 

Zákaz parkování kol a koloběžek byl vydán z popudu učitelského sboru, výhradně z důvodu 
zajištění bezpečnosti žáků při pohybu u vstupů do školních budov a také při přesunech na 
oběd. Volně a neskladně odložená kola a koloběžky na plochách před vstupy do budov, byly 
opakovaným zdrojem zakopávání dětí, a bylo by jen otázkou času, kdy by došlo také 
k úrazu. Při přesunech na obědy pak byl problém míchání dětí jedoucích a jdoucích, kdy 
jedoucí najížděli na chodce. Věc byla na zasedání projednána s následujícím závěrem. 
Škola zváží vyčlenění ploch pro parkování kol a koloběžek. Vzhledem k realitě rozpočtu 
školy v roce 2013, který nedisponuje rezervou na případné stavební úpravy parkovacích 
ploch pro dopravní prostředky žáků, bude nutné v rámci např. příštího zasedání školské 
rady, projednat a navrhnout model financování případných stavebních úprav (oplocení, 
stojany, atd).  

6.2. Zástupce rodi čů se zeptal paní ředitelky na školy v p řírodě. Rodi če litují, že 
už děti na školu v p řírodě nepojedou, jaké jsou d ůvody? 

Paní ředitelka na úvod informovala, že konání škol v přírodě není, pokud není uvedeno ve 
Školním vzdělávacím programu,  povinné, a  dá se tedy říci, že je na "dobré vůli" třídní 
učitelky, zda ŠVP zorganizuje. Z pozice ředitelky školy, tedy nemůže v tomto případě konání 
ŠVP nařídit, a zvláště tak nechce činit u třídních učitelek, které mají malé děti nebo řeší 
rodinné problémy. Paní ředitelka také radu informovala, že nemá informaci o tom, že by byly 
všechny třídní učitelky rozhodnuty, že na ŠVP nepojedou a přislíbila řešení situace. Rada se 
dohodla, že se společným snažením, také ve spolupráci s Klub Kolovraty o.s. - Klubko a 
rodiči, pokusí zajistit pro pedagogický doprovod v budoucnu realizovaných ŠVP, finanční 
příspěvek na osobní ohodnocení, práce vykonané nad rámec pracovní smlouvy. Zástupci 
rodičů ve školské radě, prostřednictvím paní ředitelky a Mgr. Vařechové, požádali o 
tlumočení zájmu rodičů na konání ŠVP, všem třídním učitelkám. 
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6.3. Zástupce rodi čů se zeptal paní ředitelky na zp ůsob vedení výuky AJ. Pro č 
nejsou d ěti rozd ěleny do skupin podle úrovn ě znalostí? D ěti, které se 
angli čtinu u čí např. od školky se v hodinách nudí.  Pokro čilejší d ěti pomáhají 
paní učitelce u čit začátečníky, ale sami se nic nenau čí. Případné rozd ělení 
dvou paralelních t říd na dv ě skupiny nevyžaduje ani více místa ani víc u čitelů, 
předpokladem je pouze, aby m ěli angli čtinu stejnou vyu čovací hodinu. D říve 
takto výuka AJ probíhala, bylo by možné v této v ěci stran školy podniknout 
kroky, které by lépe využili dispozice žák ů? 

 
Paní ředitelka informovala, že navržený model není při současném počtu žáků efektivní. Dvě 
skupiny jsou velmi málo a i v těchto skupinách, by byly značné rozdíly ve znalostech a 
schopnostech žáků.  Dále informovala, že je mnoho dětí, kteří jsou dál v mluveném projevu a 
ve slovní zásobě, ale naopak nedosahují potřebných znalostí v gramatice a v psaní. Z těchto 
důvodů se s rozdělením žáků do dvou skupin dle úrovně znalostí neuvažuje. V příštím roce 
se dokonce uvažuje o sloučení tříd, čímž bude nutné řešit nový problém, a tím je, že výuka 
jazyků může probíhat pouze po skupinách o max. počtu 24 žáků.  Paní ředitelka se nyní 
soustředí na získání finanční dotace od MŠMT na tzv. jazykového asistenta, což by mohl být 
např. rodilý mluvčí (studen studující v ČR), který by ve třídě vyučoval společně s učitelkou. 
 
Nikdo další k bodu „Různé“ nevystoupil. 
Zasedání Školské rady bylo ukončeno v 18:55 hod. 

Na jednání ŠR byly předneseny 2 návrhy usnesení. Z toho byly 2 návrhy radou přijaty. 

Na tomto jednání nebylo p řijato usnesení, ve kterém by bylo navrženo opat ření . 

V Praze dne 6. prosince 2012 

Zapsal: David Benda 

Tento zápis četli všichni členové Školské rady při ZŠ Kolovraty a svými podpisy stvrzují, že 
s ním souhlasí. 

Mgr. Renata Vařechová      

 

p. David Benda      p. Lukáš Bernard 

 

Ing. Petr Král       p. Hana Vítková 

 


