
Zápis se Školské rady dne 11.2.2020 
 

Přítomni:   Jana Maredová, Petr Vojtíšek, Dagmar Hacaperková 

                     

Jako hosté:  Ivana Jelínková,  Barbora Svobodová 

                        

Program:   

1. Projednání inspekční zprávy ČŠI 
2. Projednání nákladové kalkulace obědů 
3. Projednání výše záloh na obědy 
4. Projednání výše příspěvku rodičů na vzdělávání 
5. Projednání formy financování kurzů plavání  
6. Projednání stavu zajištění přechodové školy pro 2.St. 
7. Jiné  

 

1. Členové Školské rady se seznámili se zprávou a závěry inspekce, která proběhla ve škole v 
říjnu 2019.   

Na základě zprávy předložené ředitelkou školy, ŠR projednala konkrétní řešení nedostatků 
uvedených ve zprávě. Jednalo se většinou o formální chyby, které se ihned odstranily. 
Veškeré materiály jsou dostupné v kanceláři ředitelky školy. 

Na základě doporučení inspekce, MŠ zvažuje současné věkově heterogenní skupiny rozdělit 
od nového školního roku na homogenní při současném posílení důrazu na diferenciaci výuky 
na celé škole. 

Škola počítá s vypracováním nového ŠVP pro ZŠ i MŠ v souladu s doporučením ČŠI. 
Vypracování je závislé na vyhlášení závazných parametrů MŠMT, které má podle dostupných 
informací proběhnout v letech 2020-2021. Reálná doba aplikace nového ŠVP do výuky je tak 
odhadována na ŠR 2021/2022 až 2022/2023. Koncept bude předložen k podnětům a 
projednání stran školské rady.  

Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI a bere na vědomí její obsah společně 
s přijatými opatřeními. 

2. Školská rada projednala na základě předložených podkladů nákladovou cenu obědů ZŠ a MŠ. 
Reálná cena obědů činí souhrnem 81,- Kč. Cena pro žáky je dotována – doplatek, který platí 
rodiče činí pro MŠ 38,- Kč a u ZŠ 27,- Kč. Veškeré dokumenty jsou dostupné k nahlédnutí v 
kanceláři ředitelky školy. 

Školská rada projednala a bere na vědomí ceny obědů. 

3. Školská rada projednala na základě předložených podkladů způsob kalkulace a výši záloh na 
stravování pro MŠ 700,- Kč/měsíc a ZŠ 500,- Kč/měsíc. 



Školská rada projednala výši záloh na stravování a doporučuje ponechat ji na stávající 
úrovni.  

4. Školská rada projednala na základě předložených podkladů výši příspěvku rodičů na 
vzdělávání a jeho čerpání a pravidla způsobu využití. Nejedná se o fond (bývá spravován 
SRPŠ, tedy mimo školu, které škola nemá a podléhá vyúčtování), ale o příspěvek stanovený 
ředitelkou školy. Ředitelka informovala, že nad rámec je na podnět rady školy a rodičů veden 
od fiskálního roku 2020 ve specifickém analytickém členění pro účely veřejnoprávní kontroly. 
Veškeré materiály jsou dostupné v kanceláři ředitelky školy.  

Školská rada projednala výši příspěvku rodičů na vzdělávání a doporučuje ponechat ji na 
stávající úrovni.  

5. Školská rada byla seznámena s nově aplikovaným způsobem financování kurzů plavání, kdy 
škola předfinancovává dopravu na vlastní náklady do doby, než je známa výše dotace a 
výsledek jejího přiznání a vyúčtovává předpis k úhradě pouze na rozdíl této částky. Tím se 
snaží zmírnit finanční zátěž rodičů. 

Školská rada bere na vědomí změnu způsobu financování dopravy na kurzy plavání. 

6. Školská rada byla seznámena se stavem zajištění přechodové školy pro navazující 2.stupeň. 
Jedná se o povinnost zřizovatele nikoliv školy, které v této věci nemůže uzavírat žádné právní 
akty. Dosažení smluvní dohody je velmi komplikované především kvůli přeplněnosti škol 
všeobecně a neochotě obcí a městských částí se k takovému aktu zavázat. Probíhají 
intenzivně jednání na úrovni starostů za přispění ředitelky školy. Aktuálně se podařilo 
dosáhnout příslibu přijetí všech našich žáků 5. tříd v tomto školním roce na ZŠ K Dolům Praha 
4 - Modřany, která má dostatečné kapacity. Na řešení se intenzivně pracuje. 

Školská rada bere na vědomí stavu zajištění přechodové školy pro 2. stupeň. 

7. Jiné 

Školská rada byla informována o zájezdu do Anglie s CK PROTRAVEL. Zúčastněné podpoří 
obec příspěvkem na cenu zájezdu. 

Podnět od rodičů: 

Proběhla diskuze na téma elektronického odhlašování obědů. Škola v souladu s plánovanou 
střednědobou koncepcí rozvoje plánuje pilotní běh systému elektronické evidence obědů 
jako celku na školní rok 2020/2021.  Zprovozňování jednotlivých agend a modulů systému 
EDUPage probíhá dle předem stanoveného plánu a některé agendy nelze zavádět v průběhu 
roku za ostrého běhu systému.  

Školní rada podporuje zavedení elektronického odhlašování obědů.  

 

Zapsala:  Hacaperková 

Ověřil:  Vojtíšek, Maredová 
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