
 

 

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 25. 10. 2021 

 

1. Školská rada se sešla v počtu šesti členů. Jednání zahájil pan předseda PhDr. Bc. Mgr. Břetislav 

Voženílek, MBA. 

 

2. Prvním bodem bylo schválení programu jednání školské rady. 

Byly stanoveny následující body jednání: 

- Kontrola plnění úkolů z 1. zasedání ŠR. 

- Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Na Beránku za školní rok 2020/2021. 

- Projednání připomínky ke ŠJ, návrhy na opatření. 

- Informace o konkurzním řízení na pracovní místo ředitele/ky/ na ZŠ a MŠ Na Beránku. 

- Informace z jednání Komise školství a Komise pro rozvoj vzdělávání Rady MČ Praha 12 k situaci 

na ZŠ a MŠ Na Beránku. 

- Jednací řád školské rady. 

- Různé (Podzimní jarmark, další akce školy, podzimní prázdniny). 

- Prohlídka odborných učeben na ZŠ. 
 

ŠR se dohodla, že je program časově velmi náročný. Proto se rozhodla poslední bod (prohlídka 

nových odborných učeben) přeložit na příští jednání. Po této úpravě byl program schválen šesti 

hlasy. 

 

3. Kontrola úkolů z minulého jednání. Úkoly byly splněny. Upravený školní řád je na webu školy. 

 

4. Členové školské rady projednali předložený návrh Výroční zprávy ZŠ a MŠ Na Beránku za školní 

rok 2020/2021. Pan RNDr. Aleš Balík PhD., přednesl návrh na  několik drobných úprav v textu. 

Pan předseda upozornil na skutečnost, že je stále neuspokojivý počet kvalifikovaných pracovníků 

(učitelé, vychovatelé a asistenti).  Navrhl, aby řešení uvedeného problému bylo zařazeno na další 

jednání ŠR.  

Paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava Veselíková provede navržené úpravy a pošle členům 

rady emailem opravenou verzi Výroční zprávy.  Školská rada hlasovala o schválení Výroční zprávy 

Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12. Všech 6 členů hlasovalo pro schválení. 

Zpráva bude zaslána na OŠK ÚMČ Praha 12 a umístěna na webových stránkách školy. 

 

5. Dále školská rada jednala o situaci školní jídelny. Podnět vzešel z jednání zástupců Spolku 

Montessori a byl zařazen na jednání školské rady, na podnět pana RNDr. A. Balíka PhD. 

Rodiče projevili zájem, zda by školní jídelna opět nevařila dvě jídla a měli připomínky ke kvalitě 

jídla. Paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava Veselíková chápe, že je zájem o možnost výběru 

jídel. Ale stálá potřeba dodržování zvýšených hygienických potřeb toto stále neumožňuje, protože je 

provozně náročnější výdej obědů. Paní Ing. Jana Nevolová Pektorová zajistila namátkový názor 

rodičů ze Spolku Začít spolu, na kvalitu jídla. Zde rodiče byli spíše spokojeni. 

Dále byl vznesen návrh na opětné zvětšení školní jídelny. Paní statutární zástupkyně PaedDr. 

Miroslava Veselíková vysvětlila technické problémy a velkou finanční náročnost tohoto řešení. 

Prostor pro vaření obědů byl v nedávné období rekonstruován a upraven tak, že je možné vydávání 

jídel pouze z jedné strany. Pan předseda doporučil, aby se paní statutární zástupkyně PaedDr. 

Miroslava Veselíková zúčastnila některého z dalších jednání Spolku rodičů Montessori. 

 

6. Probíhá příprava konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky/ ZŠ a MŠ Na Beránku. Školská 

rada byla informována, že 5. října bylo Radou MČ P 12 schváleno složení konkurzní komise. Po 

jmenování nového ředitele /ky/ školy, se předpokládá, že jmenovaný ředitel/ka/ bude pozván/na/  na 

jednání školské rady. 

 

7. Pan předseda informoval přítomné o jednání Školské komise a Komise pro rozvoj vzdělávání MČ 

Praha 12. Školská komise vzala na vědomí návrh rodičů na povolení přístupu rodičů dětí z prvního 



trojročí ráno do prostoru tříd. Souhlasí s řešením vedení školy, že v současné době toto není stále 

vhodné (hygienické předpisy). Komise pro rozvoj vzdělávání byla informována o současné situaci na 

ZŠ a MŠ Na Beránku (pan radní Prchal, vedoucí OŠK pan Martínek, pan Voženílek).  

 

8. Jednací řád školské rady byl schválen a je platný a účinný od 13. 09. 2021. 

 

9. Pan předseda a pan RNDr. Aleš Balík PhD informovali o průběhu sobotního Podzimního jarmarku, 

který byl tradičně zorganizován zástupci Spolku vzdělávacího programu Montessori. Na tuto akci 

jsou pozitivní ohlasy. Připravují se další plánované akce: Vánoční bazárek (Spolek Začít spolu) a 

Česko zpívá koledy. 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Janoušková 

Schválil: B. Voženílek 


