
Zápis z jednání školské rady při ZŠ Generála Janouška ze dne 25. června 2020 

 

Přítomní členové: 

za zřizovatele:  

za rodiče: Michal Votava 

 doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. 

za pedagogy: Mgr. Lucie Červenková 

 Mgr. Zdeňka Smržová 

hosté:  Mgr. Jaroslava Budilová 

 Mgr. Jitka Všetíčková 

 Mgr. Jarmila Kolečková 

 Jaromír Krátký 

 zástupci spol. Conceptica 

Program k jednání  

 

A. Školská rada byla informována o rezignaci paní Karolíny Chovancové, která 

byla zástupkyní zřizovatele. Vzhledem k tomu, že se této školské rady 

nezúčastnil ani jeden člen za zřizovatele, žádá tímto rada zřizovatele, aby 

zajistil účast svých členů na dalších jednáních rady. 

B. Projednání záměru zřizovatele: Instalace inteligentního bezpečnostního 

kamerového systému  

• školská rada byla seznámena se studií proveditelnosti projektu Lokálního 

analytického kamerového dohledového systému „Bezpečnost do škol“ MČ 

Praha 14 zástupci zpracovatele a MČ Prahy 14 a to předložením této studie ve 

vytištěné formě přímo na jednání. 

• Po rychlém prostudování studie proveditelnosti se členové rady usnesli na 

následujících závěrech vyplývajících z předchozích jednání a jednání tohoto: 

 

1. školská rada bere na vědomí a souhlasí se záměrem instalace 

kamerového systému s připomínkami, které dodá po podrobnějším 

prostudování studie proveditelnosti, 

2. školská rada požaduje pravidelné průběžné informování v jednotlivých 

fázích přípravy projektu,  



3. školská rada požaduje účast zástupce\ů školy (nebo školské rady) na 

přípravě výběrového řízení na dodavatele systému, 

4. školská rada požaduje zajištění dohledu nad systémem prostřednictvím 

vhodné bezpečnostní agentury, která bude důsledně proškolena ve 

věcech vyhodnocování konkrétních rizik a také zásad GDPR, 

5. školská rada doporučuje, aby kamerový systém byl napojen přímo na 

systémy Městské policie nebo Policie ČR tak, aby byl zajištěn případný 

zásah bez zbytečného odkladu. 

 

C. Školská rada projednala aktuální otázky související s výukou během 

koronavirové pandemie a touto formou oceňuje práci zaměstnanců a vedení 

školy během mimořádných opatření. Dále doporučuje prověřit a následně 

vyhodnotit možnosti technického dovybavení školy a zaměstnanců pro 

případné využití možnosti bezkontaktní výuky žáků v budoucnu. 

 

zápis provedl: Michal Votava 

 

 ....................................... 

 M. Votava 

 Předseda ŠR 


