
Školská rada dne 14. 10. 2019 

Přítomni:  
členové: M. Klegerová (MK), R. Motlochová (RM), M. Roth (MR), M. Hronková (MH) 

hosté: J. Měchura (JM)– host, Š. Zmátlo (ŠZ) - host 

omluveni: R. Koutský (RK), I. Smrčková (IS) 

Program:  
1) Schválení výroční zprávy za rok 2018/2019 podle § 168 odst. 1) písm. b) zákona č.561/2004 Sb. v platném znění 

(školský zákon). 

2) Výměna povrchů ve sportovním areálu školy. 

3) Situace ve školní jídelně, připravovaná úprava v době podzimních prázdnin 2019. 

4) Nedostatečné prostory pro TV – další vývoj? 

5) Granty a veřejné zakázky týkající se budovy školy, areálu školy, oprav (úprav). 

6) Změna ve školním řádu – příloha C – „Provoz a vnitřní režim ŠK a zájmových kroužků v doplňkové činnosti školy“ 

ŠR projednala 
1) Výroční zprávu za rok 2018/2019. Níže vybrány některé body: 

a) Bod 6. počet žáků 755 (93 % naplněnost). 
b) Bod 8. počet pedagogů + vychovatelů 61 (15,5 % učitelů neaprobovaných).  

ŠZ – byty jsou zakonzervovány smlouvami, do budoucna chce MČ P22 navýšit počet služebních bytů. Možnost 
přidělení služebního bytu s regulovaným nájmem od MČ P22 (cca za 50m2 okolo 3 tis. Kč), případně možnost 
příspěvku na bydlení pro nové učitele. 

c) Bod 12. průměrně 26,9 žáků na třídu. 
d) Bod 21. projekty a granty, velká administrativní zátěž. 
e) Bod 25. žáci cizinci celkem 34 (cca 5 % žáků). 
f) Bod 32. ve sportovních soutěžích jsme byli na 2. místě na P10, 15 a 22. V mezinárodní pěvecké soutěži v Olomouci 

získal DPS Jiskřička Zlaté pásmo. 
g) Bod I. stáže učitelů v zahraničí celkem 8. 
h) Bod IV. a V. bylo otevřeno celkem 32 kroužků. 
i) Bod VI. na ŠvP vyjelo 544 žáků (72 %). 
j) Bod IX. jednotná přijímací zkouška – nejúspěšnější 9. třídy. Klima školy nespokojenost s tím, že není 2. tělocvična, 

málo prostoru ve škole. V chování je nejčastěji snížená známka za neomluvenou absenci. 
k) Bod XI. na víceletá G odešlo z 5. ročníků 3 žáci (3 %) a ze 7. ročníků 6 žáků (7 %), podstatná část dětí zůstává v hlavním 

proudu na naší ZŠ, což je pro nás potěšitelné – nehlásí se vysoký počet dětí na víceletá G. 
l) Hospodaření školy – z doplňkové činnosti + 31 514,19 Kč. Jinak vše utraceno, nic jsme nevraceli. 

2) Výměna sportovních povrchů  
JM – pro venkovní použití a široké využití. Žádost, aby grant na renovaci sportovních povrchů, byl administrován MČ 
Praha 22 (termín do 31.10.2019). 
ŠZ – povrchy ve sportovním areálu je potřeba zrenovovat. Dotace, která je nyní vyhlášena (do 31.10.2019) není možná 
na tuto akci použít. Bude se jednat o investici, bude potřeba stavební povolení, připravit projekt (podzim/zima 2019).  
Jaro 2020 žádost o stavební povolení, požádat MHMP o investiční dotaci (bude obtížné získat, MČ P22 bude čerpat 
dotace na MŠ V Bytovkách a ZŠ/MŠ Pitkovice) + kofinancovat z rozpočtu MČ P22, případně etapizovat (MČ P22 není 
schopna utáhnout ze svého rozpočtu).  Realizace jaro 2021 – do té doby provizorní řešení... 

3) Nedostatečná kapacita ŠJ  
JM – především v pondělí a úterý po 5. vyučovací hodině fronty na 45 min. Rozšíření šaten tuto situaci nevyřeší, pomoci 
by mohl 2. výdej, který je plánován (dle Rady MČ Praha 22 – web MČ Praha 22, 25.9.2019) na jarní prázdniny 2020. 
ŠZ – byla potřeba studie procesů ve ŠJ, proč vznikají fronty (ta je již hotová). Z ní vyplynulo, že je potřeba rozšířit výdej 
jídla a zároveň příjem nádobí. Nutno udělat projekt a dále objednat gastro. Toto rozšíření bude realizováno 07-08/2020. 
Pozdní rozšíření prostoru šaten je chyba, jde za MČ P22. 
RM, MR – když se zrychlí výdej, problém se přesune ke stolům, počítat s tím dopředu již v projektu a myslet již nyní na 
výměnu stolů. 
ŠZ – s výměnou stolů nyní není počítáno, v případě problémů se uskuteční ve 3. fázi (je to rychlé řešení, bude 
předpřipraveno). Dle studií by to ale nemělo být třeba. 
MR – existuje harmonogram? 
ŠZ – je to na ORS MČ P22, který to má připravit do 02/2020, peníze jsou. 



4) Nedostatečné prostory na výuku TV.  
JM – v současné době využíváme sokolovnu, případně spojujeme třídy do tělocvičny, čímž dochází k překračování její 
kapacity. V příštím školním roce se pokusíme o rozdělení plavání do obou pololetí, čímž by mohlo dojít také k mírnému 
uvolnění tělocvičny. Tělocvična U Splavu je pro nás velmi vzdálena (návrh na využití a podpora od MČ), po diskuzi s učiteli 
využijeme pouze nárazově jako zpestření výuky. K výstavbě 2. tělocvičny nemám v tomto okamžiku žádné nové 
informace (ani k pozemku, kde by případně mohla stát) a pravděpodobně tato stavba není pro MČ prioritou. Půjčku 
25 mil. Kč, kterou původně MČ obdržela na stavbu tělocvičny, byla použita na nákup pozemků v Pitkovicích (viz UZ 
květen 2019, Léto 2019). 
ŠZ – dotace 25 mil. Kč byla vrácena na MHMP, dalších 25 mil. Kč byla půjčka, kterou dá MHMP téměř vždy – ta byla 
použita na nákup pozemků v Pitkovicích. Je příslib, že MHMP dotaci do školství vrátí. Druhá tělocvična může vzniknout 
jen za předpokladu, že se podaří směna pozemků s VÚŽV, což by mělo být jasné zhruba do 1 roku, dávám tomu ale šanci 
do 30%. Realizace 2. tělocvičny v tomto volebním období není reálná. V Uhříněvsi jsou plánovány již další 2 větší 
tělocvičny (haly) na jiných místech. MČ je ochotna doplatit něco na plavání, aby mohlo chodit více tříd, spolupodílet se 
na přestavbě tělocvičny Lidový dům. 

5) Granty, veřejné zakázky, které se vztahují k budově, pozemku školy 
JM – požadavek školy, aby granty a veřejné zakázky týkající se budovy školy, areálu školy, oprav (úprav) a jiné, 
spadaly pod ÚMČ (administrace, zadávací podmínky, vyhodnocení atd.). Pro školy obrovská zátěž. Nyní 
administrujeme 6 grantů (projektů) týkající se hlavní činnosti školy: Šablony I a II, Multikulturní šablony I, II, 
Plavání a programy Primární prevence (celkový objem financí cca 5 mil. Kč). 
ŠZ – souhlasím, ale je potřeba interakce škola a ÚMČ P22. Měl by se o to starat OSM MČ P22 v horizontu několika let. 
Začít můžeme již nyní s opravami, které jsou plánovány v rozpočtu na 2020. 

6) Změna ve školním řádu – příloha C – „Provoz a vnitřní režim ŠK a zájmových kroužků v doplňkové činnosti 
školy“ 
V bodě 3.4. se mění „Poplatek za ŠK činí 800,- Kč za pololetí…“ na „Poplatek za ŠK činí 1 000,- Kč za pololetí…“ 

 ŠR vzala na vědomí 
---- 

ŠR odsouhlasila 
1) Schválila výroční zprávu za rok 2018/2019 (č.j.: OŘ-13/2019). HLASOVÁNÍ (4-0-0) 

2) Schválila změnu ve školním řádu – příloha C – „Provoz a vnitřní režim ŠK a zájmových kroužků v doplňkové 

činnosti školy“. (č.j.: OŘ-16/2019) HLASOVÁNÍ (4-0-0) 

ŠR iniciovala, prodiskutovala 
1) Termín dalšího setkání předběžně 04/2020. 

Zapsal: J. Měchura 

Kontroloval: M. Roth, předseda ŠR 


