
Zápis ze zahajovacího jednání nově zvolené školské 
rady ZŠ Praha-Kolovraty ze dne 3. listopadu 2016

Za pedagogický sbor: Monika Pikardová, Miluše Doubravová
Za zřizovatele: Hana Vítková, Kateřina Čuřínová (dorazila 17:00)
Za rodiče: Lukáš Bernard, Zuzana Ďoubalová
Host: Vladimíra Reinerová

Zahájení: v 16:30, zpočátku přítomno 5 členů ŠR – rada je usnášeníschopná, v 17 hodin přišla paní 
Čuřínová a rada se stala kompletní.

Jednání školské rady bylo zahájeno ředitelkou Vladimírou Reinerovou v souladu s platným 
volebním řádem (Čl. 9 Ustavení školské rady).

Navržený program:
1. Různé
2. Předání osvědčení o zvolení členem školské rady Základní školy Praha-Kolovraty
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
4. Schválení jednacího řádu
5. Plán dalšího setkání

1. Různé
a) Paní ředitelka Reinerová spolu s paní Vítkovou informovaly o stavu projektu výstavby 

budovy druhého stupně ZŠ (s tělocvičnou a jídelnou) v lokalitě Na Července. Stavby se ujal 
Magistrát HMP, probíhá výběrové řízení na projektanta. Pokud nebudou komplikace, mohlo 
by se v nové budově učit 1. září 2018. 

b) Paní ředitelka informovala o aktuálních grantech a dotačních titulech.
c) Místo vrátného ve školní jídelně se zatím nepodařilo obsadit, zájemci nejsou vhodní.

2. Předání osvědčení o zvolení členem školské rady Základní 
školy Praha-Kolovraty
Ředitelka školy Vladimíra Reinerová předala novým členům školské rady Osvědčení o zvolení 
členem školské rady Základní školy Praha-Kolovraty. Osvědčení převzali Z. Ďoubalová, Lukáš 
Bernard (členové zvolení za rodiče), Monika Pikardová a Miluše Doubravová (členové zvolení za 
pedagogy). Za zřizovatele školy MČ Praha-Kolovraty byli panem starostou jmenováni: Hana 
Vítková a Kateřina Čuřínová.

Příchod Kateřiny Čuřínové.

3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
Ředitelka školy vyzvala členy školské rady, aby podali návrhy na předsedu a místopředsedu školské
rady a následně o návrzích hlasovali. Na předsedu byl navržen Lukáš Bernard, na místopředsedkyni
Monika Pikardová. Oba členové ŠR s návrhy souhlasí.



Návrh na předsedu ŠR: Lukáš Bernard
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh na místopředsedkyni ŠR: Monika Pikardová
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Rada hlasováním oba návrhy schválila.

Řízení dalšího jednání se ujal nově zvolený předseda Lukáš Bernard.

4. Schválení jednacího řádu školské rady ZŠ Praha-Kolovraty
Předseda ŠR přednesl návrh, aby byl jako výchozí text k úpravám přijat jednací řád předchozí 
školské rady ze 7. 11. 2013. V diskusi zazněly dva návrhy na doplnění a změnu jednacího řádu:

 V článku 3 Zasedání rady doplnit odstavec 4 o možnosti elektronického jednání nad dvě 
povinná prezenční: Další jednání rady se mohou uskutečnit elektronicky (e-mailem), 
hlasování probíhá per rollam.

 V článku 4 Příprava zasedání rady omezit informaci o plánovaném jednání na termín 
jednání 5 dní předem.

Návrh usnesení: Školská rada schvaluje Jednací řád s úpravami v navrženém znění.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

5. Plán dalšího setkání
Příští jednání se bude věnovat především návrhu rozpočtu školy na rok 2017. Uskuteční se 
elektronicky pravděpodobně v prvním týdnu v prosinci.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Lukáš Bernard, předseda ŠR
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