
 

 

Zápis z mimořádného zasedání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 7. 2. 2022 

 

1. ŠR se sešla v počtu šesti členů, paní Ing. Jana Nevolová Pektorová  distančně (karanténa). Jednání 

zahájil pan předseda PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA. 

 

2. Prvním bodem jednání bylo schválení program jednání školské rady. 

Byly stanoveny tyto body: 

 

- Výsledek 1. konkurzního řízení na pozici ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Na Beránku 

v Praze12.  

- Nominace člena konkurzní komise, který bude zastupovat školskou radu školy, v souladu s $ 2 odst. 

3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 

- Výsledky ve výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ Na Beránku za I. Pololetí školního roku 

2021/2022. 

- Informace o plnění úkolů z 2. zasedání ŠR, která se konala 25. 10. 2021. 

 

3. Školská rada uvedený program schválila šesti hlasy. 

 

4. Členové školské rady byli informováni, že v 1. konkurzním řízení nebyl vybrán žádný vhodný 

kandidát na pracovní místo ředitele/ky/ školy ZŠ a MŠ Na Beránku. 

 

5. Dále byla projednána žádost OŠK ÚMČ Praha 12 k nominaci na člena konkurzní komise, který bude 

zastupovat školskou radu školy, za zákonné zástupce žáků, ve 2. konkurzním řízení. Pan předseda 

PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA. navrhl paní Ing. Janu Nevolovou Pektorovou. Členové o 

tomto návrhu hlasovali. Návrh byl přijat, 5 členů hlasovalo pro návrh, 1 člen byl proti návrhu. Pan 

předseda odeslal výsledek hlasování na OŠK ÚMČ Praha 12, dne 08. 02. 2022, prostřednictvím 

datové schránky. 

 

6. Paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava Veselíková informovala o výsledcích ve výchovně 

vzdělávací činnosti za 1. pololetí školního roku. Zaměřila se na jednotlivé výchovné problémy, dále 

na docházku některých žáků. 

 

7. Paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava Veselíková informovala o problémech stravování ve 

ŠJ Na ZŠ a MŠ Na Beránku. Prvním krokem je od března 2022 zajistit vydávání dvou jídel. 

 

8. Pan předseda PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek,  MBA, seznámil s plněním stanovených úkolů 

z předcházejícího zasedání ŠR. 

 

9. Dotazy a diskuze:  

Od února 2022 nastoupil do zaměstnání na ZŠ nový pan školník. 

V případě, že se do konkurzního řízení nepřihlásí v řádném termínu zájemce, možnost přihlášení se 

prodlužuje o 14 dnů. 

 

Zapsala Mgr. Jana Janoušková 

Schválil: B. Voženílek 


