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Zápis z jednání Školské rady ZŠ Praha - Kolovraty

ze dne 25. června 2013

Přítomni:

za pedagogický sbor : Mgr. Renata Vařechová, Mgr. Simona Beránková

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 upraveného školního vzdělávacího programu
4. Nové prostory pro výuku na ZŠ
5. Dělení AJ v novém školním roce
6. Parkoviště pro kola a koloběžky
7. Webové stránky školy
8. Volby do školské rady
9. Různé

Jednání Školské rady zahájila předsedkyně Mgr. Renata Vařechová v 18:00.
Paní předsedkyně na úvod konstatovala, že je přítomno všech 6 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. Předsedkyně ŠR  dala hlasovat, kdo je pro, aby hosté byli přítomni na zasedání rady.

Hlasování : PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Rada hlasováním návrh přijala.

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ

2.1. Předsedkyně ŠR dala hlasovat o programu zasedání.

Hlasování : PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Rada hlasováním návrh přijala.
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3. PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Paní Vařechová seznámila členy ŠR s obsahem upraveného školního vzdělávacího programu. Nebyly 
vzneseny dotazy ani připomínky. 

3.1. Předsedkyně ŠR dala hlasovat o schválení upraveného vzdělávacího programu.

Hlasování : PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Rada hlasováním návrh přijala.

4. NOVÉ PROSTORY PRO VÝUKU NA ZŠ

Paní ředitelka informovala členy ŠR o zajištění potřebných prostor pro rozšíření školy. Od září bude 
jedna první třída navíc (celkem budou 3 první třídy). Nyní probíhá rekonstrukce vily, kde sídlila ZUŠ. 
V tomto objektu (v přízemí) bude jedna nová učebna pro potřeby ZŠ a ZUŠ. V této učebně bude mít 
přednost výuka v rámci ZŠ před ZUŠ. V patře zůstanou učebny výhradně pro ZUŠ. Výstavba nového 
„kontejnerového“ pavilonu ZŠ (měly by vniknout 3 nové učebny), je nyní ve fázi vypisování 
výběrového řízení na dodavatele stavby. Tyto nové učebny by měly začít sloužit v září 2014. Dále ZŠ 
zažádá o navýšení kapacity školní družiny o 60 míst (2 oddělení). Nyní je podáno 164 přihlášek do 
školní družiny. Stávající kapacita ŠD je 90 míst.

5. DĚLENÍ AJ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Nově bude probíhat výuka AJ od 2. třídy (1 hodina týdně). Ve 3. třídě jsou vyučovány 3 hodiny týdně. 
Žáci druhých a třetích tříd budou společně rozděleny do 3 pracovních skupin dle úrovně znalostí (na 
základě testu). V tomto bodě se pan Král zeptal, jestli by byla možná výuka IKT (informační a 
komunikační technologie) již od 4. třídy (nyní se IKT vyučují od 5. třídy s časovou dotací 1 hod. týdně).
Paní Vařechová odpověděla, že jedině na úkor jiného předmětu a to nepokládá za vhodné.

6. PARKOVIŠTĚ PRO KOLA A KOLOBĚŽKY

Nyní jsou instalovány 2 nové stojany pro kola a koloběžky u vchodu do tělocvičny. U nové budovy se 
výhledově také počítá s instalací stojanů. Nyní je tedy možné aby děti, které dochází do staré budovy 
ZŠ, používali pro přepravu kola, nebo koloběžky, za předpokladu, že na nich nepojedou během 
společných přesunů ze školy do jídelny (družiny) a zpět, a že budou odloženy do instalovaných 
stojanů. V případě nedodržování pravidel, by škola byla znovu nucena přistoupit k zákazu.

7. WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

Škola spustila v dubnu nové webové stránky. Stránky se nyní stále ladí, paní ředitelka prosí o 
shovívavost a případnou pomoc spočívající v nahlášení případných chyb a problémů s funkčností.
Stránky vytvořily a spravují (zdarma) studenti Smíchovské střední průmyslové školy v rámci 
partnerského programu. Stránky jsou vytvořeny na základě uživatelsky přívětivého redakčního 
systému, který umožní snadné vkládání nových příspěvků. Paní učitelky budou samy tvořit a vkládat 
obsah na stránkách třídy. Na webu budou také aktuální rozvrhy jednotlivých tříd. Fotogalerie bude 
pro snazší orientaci tříděna dle školních roků a kalendářních měsíců.
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8. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V říjnu proběhnou volby zástupců nezletilých žáků školy ve školské radě. Dle školského zákona je 
funkční období těchto zástupců 3 roky. V případě, kdy byli noví členové zástupců nezletilých žáků 
zvoleni v předčasných (mimořádných volbách), a to je náš případ, se funkční období počítá od data 
konání řádných voleb. Informace o volbách jsou dostupné na webu školy. Na začátku školního roku, 
se ŠR ještě naposledy sejde ve starém složení. Paní Vařechové skončil v červnu pracovní poměr a tak 
jí na posledním zasedání ŠR ve funkci předsedy zastoupí místo předseda pan Bernard.

9. RŮZNÉ

9.1. Paní ředitelka informovala o úspěších žáků

Družstvo naší školy obsadilo v konečném hodnocení 8. místo, a je tak nejlepší z pražských škol.
Ve sběru papíru škola obsadila 2. místo v konkurenci všech pražských škol – v přepočtu na jednoho 
žáka, byla první.
Výborně také dopadl tzv. NIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy), který 
dává srovnání úrovně poskytovaného vzdělání testováním znalostí a inteligence žáků všech 5. ročníků
ZŠ v celé České rep. Více o NIQES se lze dočíst na http://www.niqes.cz/.

9.2. Podnět učitelského sboru adresovaný zřizovateli

V učebnách, které se nachází v podkroví staré budovy, je neúnosné v letních měsících vydržet – 
teplota přesahuje hygienické limity. Učitelský sbor žádá zřizovatele o řešení - instalaci klimatizace.

Nikdo další k bodu „Různé“ nevystoupil.
Zasedání Školské rady bylo ukončeno v 18:40 hod.

Na jednání ŠR byly předneseny 3 návrhy usnesení. Z toho byly 3 návrhy radou přijaty.

Na tomto jednání nebylo přijato usnesení, ve kterém by bylo navrženo opatření .

V Praze dne 25. června 2013

Zapsal: David Benda

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

Mgr. Renata Vařechová Mgr. Simona Beránková

p. David Benda p. Lukáš Bernard

Ing. Petr Král p. Hana Vítková
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