
Školská rada dne 12. 10. 2020 

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

I. Smrčková (IS) 

hosté: J. Měchura (JM)– host 

omluveni: 

Program:  
1) Schválení výroční zprávy za rok 2019/2020 podle § 168 odst. 1) písm. b) zákona č.561/2004 Sb. v platném znění 

(školský zákon). 

2) Dodávat na školu online probrané učivo po každé hodině podrobněji (nikoli pouze název kapitoly) tak, aby se děti, 

které jsou nemocné, mohly průběžně připravovat.  

3) Doplňkové materiály k výuce předávat jedním zdrojem (max. 2) Školaonline + MS Teams.  

4) Profesní poradenství pro 9. tř. - jak probíhá? Změny?  

5) Děti ve střídavé péči - souhlas obou rodičů s odhlášením ze školy.  

6) Změny v režimu ŠD (zrušení ranní družiny, omezení odpolední) - pro rodiče samoživitele je toto velký problém, 

nejen v kontextu covid ekonomické situace (strach ze ztráty zaměstnání).  

7) Aktuální informace z MČ ke školní jídelně a ostatním plánovaným investičním akcím. 

8) Aktuální informace z MČ k výměně povrchů ve sportovním areálu školy. 

9) Nedostatečné kapacity školství a prostory pro TV – další vývoj? 

10) Dotace obědů pro zaměstnance školy. 

11) Volby do ŠR plánované na 16.11.2020. 

ŠR projednala 
1) Výroční zprávu za rok 2019/2020. Níže vybrány některé body: 

a) Počty žáků na třídu. 
b) Průběh distančního vzdělávání březen až červen 2020. 
c) Evaluace školy. 
d) Úspěchy školy a úspěšnost v přijímacím řízení. 
e) Hospodaření školy. 

2) Online předávání učiva 
JM – doporučuji v Čj, M, Aj dávat do DÚ dle rozvrhu s povinností online odevzdání do dalšího dne. Mnozí učitelé 
dělají (např. i emailem, nebo přímo do rozvrhu), při nízkém počtu chybějících žáků je dost neefektivní, význam 
nabývá, když chybí min. tak ¼ žáků. 

3) Určené zdroje pro distanční vzdělávání 
JM – takto je určeno, učitelé jsou povinni dodržovat (primárně Školaonline – sekce DÚ a online výuka MS Teams). 

4) Profesní poradenství 
JM – v PPP P10 měly 3 skupiny absolvovat profesní testy. Z důvodu platných nařízení je nutné omezit počet žáků 
ve skupině na max. 9. PPP P10 nemá kapacitu udělat setkání více, proto by bylo nutné redukovat počet žáků. Škola 
nechce rozhodovat o tom, koho vyřadit. Podporu žákům dává i M. Pecková, která s nimi pravidelně komunikuje. 
Případně je možné využít profesní testy na portálu www.proskoly.cz (škola žákům testy přiřadí). 
RM – sdělila informaci, že se touto oblastí zabývá paní Bóková a nabízí své služby pro profesní poradenství k využití. JM 
– prodiskutuje, za jakých podmínek by tyto služby probíhaly a zda je škola využije. 

5) Správní řád 
JM – správní řád se týká přijetí žáka do školy, zde škola informuje i druhého zákonného zástupce (žáka přijímá v 
dobré víře, že rodiče konají souhlasně); při odhlašování jde jen o informativní úkon – rodič škole dobrovolně předá 
odhlášku. 

6) Provoz školní družiny 12. – 23.10.2020 
JM – chápeme, že organizační změny ve ŠD je pro rodiče komplikace, s tíživou situací se musíme vyrovnávat všichni a 
jsme povinni dodržovat nařízení; ranní družina je zrušena, aby se zamezilo míchání žáků; odpolední zkrácena, 
protože od 16:00 dochází v běžném režimu ke spojování oddělení (nyní ke spojování nedochází) a pokud bychom 
nezkrátili, došlo by k velkému nárůstu přesčasů (cca 45 hodin/týden). 

7) Školní jídelna 
RK – stavební práce probíhají a jsou před dokončením. Dodavatel gastro vybavení ho pravděpodobně nedokáže včas 
dodat (do 31.10.2020). Od 1.11.2020 by tedy nebylo možné provozovat dva výdeje a ŠJ by fungovala v provizorním 



režimu. ŠR se přiklání k tomu, aby byl tedy raději zachován stávající režim (vaření v Hospůdce Na Lišce a výdeje v hlavní 
budově ŠJ a ve Veřejné výdejně) do 31.11.2020 a ve ŠJ zahájit plný provoz po dodávce gastra od 1.12.2020.  

8) Výměna sportovních povrchů  
RK – v tomto okamžiku je hotová studie, z velké části projekt a bude výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad je, že 
na jaře 2021 by měla být zahájena rekonstrukce. 
JM, MH, IS – nedokážeme si představit, že bychom měli v jarních měsících venkovní hřiště zavřené, pro výuku Tv je 
nezbytné. Hřiště je nutné rekonstruovat v době od 07-08/2021. Je potřeba vše v dostatečném předstihu připravit, aby 
se opravdu začalo 1.7.2021 s pracemi! 

9) Nedostatečné kapacity školství a prostory na výuku TV.  
RK – předal ŠR informace od pana starosty Zelenky k plánované výstavbě ZŠ Romance 

 Vysoutěžena a uzavřena smlouva se společností ISP Praha na stavební management – suplování práce ORS. Již 
probíhají schůzky a jednání, služby jsou čerpány. 

 Finalizace textu zadávacích podmínek pro arch. soutěž. 
Ladí se poslední detaily ohledně stavebního rozsahu a konzultace v tomto směru probíhají s panem ředitelem 
Beranem ze ZŠ Kunratice, který bude jedním z porotců soutěže. Jedná se především o dimenzování tříd 
v návaznosti na demografický vývoj a změnu tříd v MŠ v polyfunkčním domě na 1. stupeň ZŠ. 
Předpoklad vyhlášení soutěže – přelom října a listopadu 2020 
Soutěž vypsána jako dvoukolová – první kolo výběr uchazečů na základě dodaných portfolií, do druhého kola 
předloží 6 vybraných zájemců za tzv. skicovné své návrhy, ze kterého porota vybere vítězný 
Vyhlášení výsledků druhého kola soutěže 03/2020, následuje JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění s vítězem 
soutěže) 

 Další harmonogram 
Předpoklad 04/2021 podpis smlouvy o dílo 
Předpoklad 04/2022 předložena dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
Předpoklad 04/2022 vyhlášeno výběrové řízení na generálního zhotovitele 
Předpoklad 08/2022 předpoklad vydání stavebního povolení 
Předpoklad 09/2022 zahájení stavebních prací 
Dokončení cca za 14 -18 měsíců 
Předpoklad zahájení provozu 09/2024 

Nová ZŠ zůstává v prioritách hl. města Prahy na vysoké pozici. Aktuálně se připravuje revize projektů nových ZŠ 
v rámci hl. města Prahy. Původní částka 320 mil. Kč alokovaná na ZŠ Romance byla vyhodnocena MHMP jako zcela 
nereálná. Nový přístup MHMP je takový, že budou spočítány investiční náklady na výstavbu nových ZŠ na 1 žáka. 
Následně bude na základě aktualizace dokumentu IPR „Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená 
na infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti)“ vyhodnoceno, jakou kapacitu by nová ZŠ měla mít a na projekt 
bude vyčleněna částka pomocí vzorce nutná kapacita ZŠ dle IPR x investiční náklad na 1 žáka. V tomto ohledu lze 
předpokládat, že budoucí alokovaná částka se bude blížit cca 450 mil. Kč v případě ZŠ Romance. 
O potřebě výstavby nové ZŠ jsme neustále v kontaktu s Ing. arch. Tomášem Veselým, sekčním ředitelem MHMP a 
náměstkem Pavlem Vyhnánkem, který má v gesci finance. Praha 22 má v tomto směru zajištěnou nadstandardní 
podporu pro investici do ZŠ Romance. 
RK – multifunkční budova v Pitkovicích, zde budou 4 třídy MŠ, předpokládané otevření říjen/listopad 2021; 
budova 803 – v současnosti 2 třídy MŠ, od 1.9.2021 zde bude 1 třída MŠ a 1 třída ZŠ. 
RK – druhé místo pro tělesnou výchovu (tělocvična) – pozemek za novou přístavbou, který patří VÚŽV (výkup 
tohoto pozemku MČ Praha 22 se nikam neposunul), jako alternativa je opětovně nabídnuta přetlaková hala; JM - 
prioritou školy je stále pevná hala/tělocvična na pozemku za novou přístavbou.  

10) Dotace obědů pro zaměstnance školy 
JM – požadavek školy, aby mohl byl příspěvek na obědy 30 Kč z MČ P22 využit i v jiném stravovacím zařízení než ve 
školní jídelně. Možnost volby, stravenky, ne všem vyhovuje stravování ve ŠJ. Pedagogové si nyní pochvalují obědy 
dodávané Pivovarskou restaurací. 

11) Volby do ŠR 
JM – v případě, že budou TS 16.11.2020, obdrží rodiče hlasovací lístky od TU. V jiném případě proběhne volba 
„přes okno“ v hlavní budově školy, hlasovací lístky si rodiče převezmou těsně před volbou. Dokázal bych si 
představit také online volbu, ale ve volebním řádu je podmínka, že volba je tajná (při online volbě nejsme schopni 
zabezpečit). 
RM – navrhla, aby MČ projednala změnu volebního řádu do ŠR a volby do ŠR se uskutečnily online – na tomto byla shoda 
všech zúčastněných. 

 ŠR vzala na vědomí 
1) Informace k vývoji školství v Praze – Uhříněvsi. 



2) Informace o výsledku šetření stížnosti rodičů 4.C na změnu třídní učitelky a nedostatečné zdůvodnění změny 

ředitelem. JM podal vysvětlení ČŠI a ta se touto stížností dále nezabývala. Učitelka splňuje všechny kvalifikační 

předpoklady, je velmi zkušená (výchovná poradkyně, speciální vzdělání). Ředitel školy nemá povinnost sdělovat 

podrobnosti o organizačních změnách. Všichni členové Školské rady až na RM podpořila postup ředitele školy, 

který byl v souladu se školským zákonem.  

ŠR odsouhlasila 
1) Schválila výroční zprávu za rok 2019/2020 (č.j.: OŘ-18/2020). HLASOVÁNÍ (6-0-0) 

ŠR iniciovala, prodiskutovala 
1) Změnu volebního řádu do ŠR tak, aby byla umožněna online forma, která není tajná – RK přednese v Radě MČ 

P22. 

2) Úpravu Školního řádu – JM připraví a doplní do ŠŘ podrobnosti k distanční výuce. 

3) Aby RK v Radě MČ projednal možnost čerpání příspěvku na stravování zaměstnanců i do jiného stravovacího 

zařízení, než je ŠJ (případně, aby škola měla možnost zaměstnancům dávat dotované stravenky). 

Zapsal: J. Měchura 

Kontroloval: M. Roth, předseda ŠR 


