
 

 

 

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 10. 6. 2019 

 

1. Jednání zahájil pan předseda PhDr. O. Neumajer, Ph. D. Oznámil přítomným odvolání 

Mgr. I. Jurky a znovujmenování PhDr. Bc. Mgr. Břetislava Voženílka, MBA 

zřizovatelem. Dále přivítal Ing. M. Mlčocha, který byl také jmenován do ŠR 

zřizovatelem. Za pedagogické pracovníky byla opětovně zvolena Mgr. Jana 

Janoušková. Jednání se dále zúčastnili Ing. Jana Nevolová Pektorová, 

PaedDr. Miroslava Veselíková a Mgr. Jiří Soukup (host). Rada schválila program 

jednání. 

2. Podle informace ředitele školy ve dnech 30. a 31. 5. proběhly také volby zástupce 

rodičů do ŠR. Podle volebního řádu se musí zúčastnit více než pětina voličů. 

Vzhledem k tomu, že se voleb zúčastnilo méně než třináct procent voličů, volba 

nebyla platná. Druhé kolo proběhne 20. a 21. 6. ve stejných hodinách jako minule. 

Proběhla diskuze o návrhu zřizovateli pozměnit volební řád. Předseda ŠR bude tento 

námět tlumočit na příslušné komisi. 

3. Školská rada byla informována o průběhu zápisu do prvních tříd a jevu, kdy rodiče 

účelově mění trvalé bydliště dětí, aby se dostaly do školy, kterou si pro ně rodiče 

vybrali. 

4. Dalším bodem jednání bylo projednání Výzvy a Petice, které jsou určeny zejm. 

zřizovateli. Školská rada doporučuje vznik pracovní skupiny a aktivní zapojení 

zřizovatele do problémů indikovaných oběma dokumenty. Předseda školy předá toto 

doporučení zástupci zřizovatele. 

5. Dalším bodem byla informace o průběhu řídícího výboru MAP Praha 12 pokračuje. 

Koordinátorem za školu je Mgr. A. Honskus. 

6. V posledním bodě programu Různé předseda ŠR informoval o otevření 4. ročníku 

vzdělávacího programu Učitel naživo, který je zaměřen na přípravu učitelů a zajímal 

se o zkušenosti naší školy, která je tréninkovou školou. Dále se pan předseda zajímal 

o projekt cirkus Happy Kids, který právě ve škole probíhá. 

 

 

Další jednání školské rady předběžně domluveno na konec září 2019. 

 

 

zapsala Paed. Dr. Miroslava Veselíková 


