
Zápis z jednání školské rady ZŠ Praha-Kolovraty 28. dubna 2016

za pedagogický sbor: Mgr. Monika Pikardová, pí Luďka Kvašová

za zřizovatele: pí Hana Vítková, pí Kateřina Čuřínová

za rodiče: Mgr. Lukáš Bernard, Mgr. Stanislava Bartošová

host: Mgr. Vladimíra Neklapilová

Účast: 5 členů ŠR – rada je usnášeníschopná, pí Vítková omluvena

Navržený program:
1. Počet přijímaných žáků do prvních tříd, otevírané první třídy,  slučování - informace o stavu a 
plánech.
2. Kapacita jídelny, řešení pro příští školní rok.
3. Stav žádosti o výstavbu II. stupně, petice za přidělení dotace.
4. Volby do ŠR.
5. Informace o výsledku soudního sporu s panem Kvapilem (žaloba na neplatnost voleb do ŠR v roce 
2010).
6. Školy v přírodě.
7. Přepracování ŠVP – inkluze.

Hlasování o programu: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Paní Čuřínová se dostavila na jednání školské rady později, o programu nehlasovala.

Program byl schválen.

1. POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD, OTEVÍRANÉ PRVNÍ TŘÍDY, SLUČOVÁNÍ – 
INFORMACE O STAVU A PLÁNECH

K zápisu se dostavilo 81 dětí. 

Žádostí o odklad bylo 13, 7 odkladů je již potvrzených, 3 jsou ještě v řešení. Nespádové děti byly 
odmítnuty. 

Do prvních tříd nastoupí 64 – 65 žáků. Budou otevřeny tři třídy.

Situace se ještě může změnit po zkolaudování nových bytů. 

V současné době je ve škole 321 žáků. V příštím šk. roce by měl být počet žáků přibližně stejný. 
Prostory pro výuku jsou zajištěny. 

Není plánováno slučování tříd. 



2. KAPACITA JÍDELNY, ŘEŠENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Školní jídelna má rezervu 14 strávníků. V letošním roce se stravuje 55 žáků pátých tříd. Je možné, že 
žáků budoucích prvních tříd se přihlásí ke stravování více. Pokud by kapacita šk. jídelny byla 
nedostatečná, byly by ze stravování vyloučeny učitelky MŠ. 

3. STAV ŽÁDOSTI O VÝSTAVBU II. STUPNĚ ZŠ, PETICE ZA PŘIDĚLENÍ DOTACE

Stále není jasné, jestli bude dotace přidělena Kolovratům nebo Uhříněvsi. 

Školská rada navrhuje vypracovat petici za výstavbu II. stupně ZŠ.  Petici připraví pan Bernard společně
s paní ředitelkou.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

4. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby do školské rady proběhnou v říjnu 2016. 

Zvlášť budou probíhat volby rodičů a pedagogů.

Před volbami proběhne shromáždění voličů, kde budou předány informace o tom, kde a kdy se budou
volby konat. Informace budou také na webových stránkách školy.

S organizací voleb vypomůže pan Kučera.

5. INFORMACE O VÝSLEDKU SOUDNÍHO SPORU S PANEM KVAPILEM

Pan Kvapil podal žalobu na neplatnost voleb do školské rady v roce 2010. Soud rozhodl ve prospěch 
školy.



6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ

V tomto školním roce byla zrušena škola v přírodě ve třídě 2.C. 7 žáků se odmítlo školy v přírodě 
zúčastnit. Ve většině případů z důvodu plánované rodinné dovolené. 

V případě, že by se situace opakovala, bude vedení školy zvažovat, jestli se budou školy v přírodě 
pořádat. 

7. PŘEPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - INKLUZE

Na základě novely školského zákona – práce se žáky se speciálními potřebami – musí školy do 
1.9.2016 zapracovat do ŠVP práci se žáky s lehkým mentálním postižením.

Do ŠVP bude také zapracování klasifikační řád, který je teď součástí školního řádu.

Školská rada bude obeznámena se změnami ŠVP a projedná návrh elektronicky.

Mgr. Monika Pikardová

členka školské rady


