
 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, dne 13. 06. 2022 
 

1. ŠR se sešla v počtu šesti členů. Jednání zahájil pan předseda PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, 

MBA. Nejdříve seznámil členy rady s plánovanými body zasedání: 

 

* Výsledky voleb do školské rady. 
* Dílčí výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ. 
* Druhá přípravná třída. 
* Informace k ukončení školního roku 2021/2022 

* Informace o přípravě školního roku 2022/2023 

* Vystoupení členů ŠR. 
  

Školská rada uvedený program schválila šesti hlasy. 

 

2. Výsledky voleb do školské rady. 
Této části zasedání se zúčastnil pan ředitel Mgr. Jiří Soukup, který seznámil členy s průběhem voleb 

do školské rady. Volili se dva členové. 

Ve volbě člena rady voleného pedagogickými pracovníky uspěla paní Mgr. Jana Janoušková. 

Ve volbě člena rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků uspěl pan Bc. Jan Jirsa, DiS. 

 

3. Dílčí výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ. 
Pan ředitel informoval o dílčích výsledcích zápisu do prvních tříd. Přijato bylo 134 žáků. 

Odklad byl ve správním řízení udělen 39 dětem. 

Pokračuje zápis dětí z Ukrajiny, dle pokynů MŠMT. 

 

4. Druhá přípravná třída. 
Do přípravné třídy se přihlásilo 26 dětí. Bude potřeba otevřít dvě třídy. Zřizovatel již o otevření 

druhé třídy rozhodl. Čeká se na vyjádření MHMP k finančnímu zabezpečení činnosti obou tříd. 

 

5. Informace k ukončení školního roku 2021/2022 
Dále školská rada dostala, od paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslavy Veselíkové, informace 

k ukončení školního roku. 

Pozornost byla zaměřena na klasifikace žáků z Ukrajiny, dále na výsledky žáků 9. ročníků u 

přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště, na hodnocení chování žáků. 

 

6. Informace o přípravě školního roku 2022/2023 
Členové ŠR byli informováni o plánech školy pro školní rok 2022/2023. 

V programu Začít spolu budou opět do výuky zařazeny povinně volitelné předměty od 7. do 9. 

ročníku. 

Probíhá vzájemné stěhování oddělení družin a některých tříd programu Montessori. 

V příštím školním roce proběhne oslava 35. výročí založení školy. 

 

7. Vystoupení členů ŠR. 
Pan předseda ŠR sdělil, že Rada MČ Praha 12 jej jmenovala za člena ŠR na další období (viz 

Usnesení Rady MČ P 12, č.R-170-017-22, ze dne 19. 04. 2022). 

Paní statutární zást. ředitele školy pozvala členy ŠR na  kulturní vystoupení žáků „Muzikanti na 

Beránku“, které se uskuteční dne 23.6 v 17:17 hodin v aule ZŠ. 

Další dotazy již členové školské rady neměli.  

Pan předseda poděkoval vedení ZŠ a MŠ a všem zaměstnancům školy za vykonanou činnost v tomto 

školním roce.    

Příští zasedání ŠR se předpokládá v polovině října 2022. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Janoušková 

Ověřil: B. Voženílek 


