
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 11. 11. 2019 

 

1. ŠR se sešla v plném počtu. Jednání zahájil pan předseda. Byl schválen program jednání, 

který pan předseda poslal členům s pozvánkou na jednání. 

2. Nejprve se členové seznámili s novým členem Bc. Michalem Mackem, který byl 

jmenován zřizovatelem po rezignaci Ing. M. Mlčocha. 

3. Dále se seznámila ŠR s výsledkem šetření ČŠI, které proběhlo poslední týden v srpnu 

2019. Podnět byl vyhodnocen v jedné části jako neprokazatelný a ve druhé jako 

nedůvodný. 

4. Poté ŠR projednala výroční zprávu 2018/ 2019. S celou zprávou byli členové ŠR 

seznámeni koncem měsíce října elektronicky. Pan předseda předeslal velmi dobrou 

úroveň a popisnost zprávy. Přítomní členové položili několik doplňujících dotazů, které 

pan ředitel Mgr. J. Soukup uspokojivě zodpověděl. Drobné připomínky vedení školy 

zapracuje. Námět na zpracování hodnotící tabulky Sciotestů - srovnání školy nejen 

s celou republikou, ale i s Prahou – bude zapracován příští rok. Poté RŠ schválila 

jednohlasně výroční zprávu 2018/ 2019. 

5. Pan předseda seznámil ostatní členy s jednáním komisí MČ o probíhající úpravě 

volebního řádu pro volby členů do školské rady, kterou naše ŠR iniciovala. 

6. Pan ředitel seznámil členy ŠR s aktuálním vývojem situace v ZŠ kolem uspořádání tříd a 

budoucího fungování obou programů a fungováním pracovní skupiny. Byl požádán, aby 

seznamoval průběžně s výstupy z pracovní skupiny. Zápisy z jednání pracovní skupiny 

budou zveřejňované na webu školy a členové ŠR o nich informováni. 

7. Poté ŠR projednala otevřený dopis od bývalé učitelky K. Tomešové, která na konci 

školního roku informovala zastupitele a členy ŠR o důvodech rozvázání pracovního 

poměru. 

8. Pan ředitel podal informaci k předpokládanému termínu instalace stojanů pro koloběžky 

před budovou školy v souvislosti s projektem Bezpečné cesty do školy. Po vyjasnění 

kompetencí byla školou podaná žádost na MHMP. 

9. Dále ŠR jednala o podnětu některých rodičů o kvalitě a pestrosti jídel ve školní jídelně. 

Žáci nejsou se složením jídelníčku spokojení, strava jim někdy nechutná. Pan ředitel 

vysvětlil, že je nutno dodržovat mnoho norem. Nabídl o celém problému dále jednat. 

10. Poté členové jednali o dalším podnětu, který se dotazoval na modernizaci toalet. Pan 

ředitel seznámil všechny s plánem oprav, který je sestaven podle aktuálních potřeb všech 

budov. Bohužel, vedení školy nemá dostatek peněz na jakékoliv opravy. 

11. Poté pan předseda přednesl informaci o vandalismu na školní zahradě, kdy během 

podzimních prázdnin došlo k poničení slaměné učebny a uskladněných věcí. Pan ředitel 

sdělil, že se jedná o opatřeních na co největší eliminaci takového jednání. 

12. Škola se aktivně zapojuje do MAP Praha 12. ŠR požádala o reflexi školního 

koordinátora, která byla zpracována a poslána zřizovateli.  

13. V bodu Různé se jednalo o zabezpečení školy, protože někteří rodiče mají obavy o 

bezpečnost žáků v souvislosti s možným ohrožením v loňském roce. Škola některá 

opatření učinila, ale principy obou našich ŠVP jsou založeny na otevřenosti a spolupráci 

s rodiči. 

14.  V závěru se ŠR dohodla, že další setkání se uskuteční v případě, že k tomu vzniknou 

důvody. V opačném případě bude nejbližší jednání až v souvislosti s vypracováním 

rozpočtu. 

 

zapsala Paed.Dr. Miroslava Veselíková 


