
 

 

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 24. 10. 2022 

 

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

Voženílek,MBA.  

Zasedání školské rady se zúčastnil pan ředitel Mgr. Jiří Soukup. Na pozvání pana předsedy se 

zasedání zúčastnili i zástupci ředitele školy – Mgr. Miroslava Kellovská a Mgr. Adam Honskus DiS. 

(přítomna byla PaedDr. M. Veselíková, členka ŠR, stat.zast. ředitele) 

 

2. Prvním bodem jednání bylo schválení programu jednání školské rady: 

- Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Na Beránku za školní rok 2021/20212  

- Současný stav činnosti ZŠ a MŠ Na Beránku. 

- Vystoupení členů školské rady. 

 

Program jednání byl schválen šesti hlasy. 

 

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

rok 2020/2021. 

Pan ředitel upozornil na nový formát výroční zprávy, který je pro školy závazný. Proto se v této 

zprávě objevily údaje, které se v předcházejících zprávách neuváděly. 

Pan RNDr. Aleš Balík PhD., navrhl několik drobných úprav v textu, které byly do textu VZ 

zařazeny. Pan ředitel zodpověděl dotazy členů rady, které se týkaly jednotlivých oblastí v textu VZ. 

Paní statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava Veselíková, po úpravě předá členům rady emailem 

upravenou 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 VZ.  Výroční zpráva bude předána na OŠK MČ 

Praha12 a umístěna na webové stránky školy. 

 

4. O současném stavu činnosti ZŠ a MŠ Na Beránku informoval pan ředitel Mgr, Jiří Soukup a zástupci 

ředitele. Odpovídali, také na dotazy členů školské rady k současné činnosti školy (zajištění asistentů 

pedagoga, vzdělávání cizinců, zvládání současných problémů se zvyšováním cen energií, průběh 

stěhování tříd školní družiny a tříd Montessori. 

 

5. V dalším vystoupení členů školské rady pan předseda ŠR informoval o tom, že nedávné komunální 

volby se projeví ve změnách ve školské komisi Rady MČ Prahy 12. Dále se probíralo, jaké plány má 

škola pro další rozvoj. Pan ředitel informoval, že v současné době je největší problém, který se musí 

urychleně vyřešit, oprava protékající střechy. Školská rada doporučuje opravu střechy jako prioritní 

záležitost.  

 

6. Na další zasedání školské rady, které je naplánováno na leden 2023, bude pozván speciální pedagog, 

školní psycholog, sociální pedagog. 

 

 

Zapsala Mgr. Jana Janoušková 

Schválil: B. Voženílek 


