
Zápis z jednání školské rady 7.10.2019 
  
Přítomni: 
Lenka Maršálová, Michal Orság, Lucie Pechová, Lucie Karásková, Lukáš Silný, Petr Chaluš,            
Eva Varhulíková, Martina Novotná, Václav Nádvorník,  
jako host - Martin Ševčík, Jan Zadražil (na část jednání) 
  
Školská rada projednávala následující body 
  
Volba předsedy školské rady 
Ředitel školy a celá školská rada poděkovala panu Zadražilovi za vedení školské rady a              
veškerou energii, kterou škole věnoval. Jan Zadražil též vyjádřil poděkování škole a slíbil, že              
se rád do činnosti školy zapojí. Důvodem odchodu Jana Zadražila bylo pozbytí práva být              
členem školské rady, neboť jeho dcera opustila v 9. ročníku k 31.8.2019 školu. 
Kandidátem na předsedu školské rady byl navržen pan Lukáš Silný.  
  
Školská rada Lukáše Silného zvolila předsedou školské rady.  

Pro 9 / Proti 0 / Zdržel se 0 
  
  
Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 a zprávu o             
hospodaření školy v roce 2018. 
  
Martin Ševčík a Václav Nádvorník seznámili školskou radu s výroční zprávou školy za školní              
rok 2018/2019 a zprávou o hospodaření školy za rok 2018. Školská rada se s dokumentem               
seznámila s předstihem. Jednotlivé dotazy členů školské rady byly zodpovězeny. 
  
Školská rada schválila Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 a zprávu o hospodaření              
školy v roce 2018. 

Pro 9 / Proti 0 / Zdržel se 0 
  
  
Projednání úpravy ŠVP – rozšíření nabídky volitelných předmětů 
Martin Ševčík představil změnu ŠVP, kde se změnila nabídka volitelných předmětů (Rozvoj            
komunikačních dovedností, Environmentálně geografické praktikum). 
  
Školská rada bere tuto změnu na vědomí. 
  
  
Zpráva vedení školy o proběhlých rekonstrukcích ve škole 
Ředitel školy informoval o proběhlé rekonstrukci školního dvora, jež nakonec nebyla zcela            
úspěšná, neboť projekt mimo jiné nebyl v konečné fázi komunikován s vedením školy, což              
samotnou realizaci značně zkomplikovalo. ÚMČ byla přislíbena změna, což se pozitivně           
projevilo např. při projednání projektu na výměnu oken a opravu fasády a projektu             
rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v Uruguayské ulici.  



Dále proběhla výměna nábytku a podlahové krytiny v kabinetu chemie, výměna kuchyňské            
linky ve výdejně obědů, výmalba a zednické opravy jedné chodby a třídy, výměna PVC v               
několika místnostech. 
V následujícím kalendářním roce je možné, že bude zahájena první etapa výměny oken a              
oprava fasády školy (bude probíhat v několika etapách) 
  
Plán setkání s rodiči 
Tématem setkání je navrženo: 
Jak se mohou rodiče zapojit do akcí školy, jak může škola rodiče oslovit, vybídnout, ...               
Neboli, co může škola udělat pro rodiny a co mohou rodiče udělat pro školu. Petr Chaluš a                 
Lukáš Silný připraví podrobnosti, které poté bude škola distribuovat rodičům. 
Plánovaný termín akce – začátek března 2020. 
  
  
Den pěšky do školy 
Školská rada zorganizuje den v rámci akce „Pěšky do školy“ s tím, že aktivita bude podána                
přímo rodičům, bude brána jako dobrovolná a symbolická tak, že reflexe na škole nebude              
probíhat. Nechceme děti, které nemají možnost volby stresovat. Akce se uskuteční 22. 10.             
Petr Chaluš (jakožto iniciátor akce) napíše informaci pro rodiče, kterou škola bude rozesílat             
emailem a zveřejní na webových stránce. 
  
  
Hodnocení ředitele školy 
Školská rada hodnotí práci ředitele školy stupněm A+++. Školská rada zvláště oceňuje jeho             
pracovní nasazení, obětavost a zájem o školu. Školská rada pověřuje svého předsedu, aby             
v případě žádosti ÚMČ v tomto duchu podal zřizovateli školy informaci. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
  
Příští schůzka školské rady bude v pondělí 20.4.2020 v 17:00 
  
  
  
  
Zapsal Václav Nádvorník 
  
  
  
  
Ověřila Martina Novotná 
  
  
 


