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Přítomní členové:  

za zřizovatele: PhDr. David Beňák, Ph.D. DiS., Bc. Roman Petrenko 

za rodiče: Ing. Iva Didova, doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. 

za pedagogy: Ing. Václava Borovanová, Martin Holovský  

hosté: Mgr. Jaroslava Budilová (ředitelka školy), Mgr. Jitka Všetíčková (zástupkyně ředitelky), 

Mgr. Jarmila Kolečková (zástupkyně ředitelky), Pavel Mašek (zastupitel MČ Praha 14) 

 

Program jednání:  

Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2020-2021. 

Diskuse k aktuálním tématům. 

 

Průběh jednání: 

Po zahájení jednání bylo slovo předáno ředitelce školy Mgr. J. Budilové, která informovala 

členy školské rady o současných aktuálních tématech. Dobrou zprávou je, že se podařilo najít 

školního psychologa. Paní ředitelka informovala o úspěšném absolvování adaptačních kurzů a 

také o pozitivních reakcích na den otevřených dveří ku příležitosti 30letého výročí školy.  

 

Jako další bod jednání proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy za školní rok 2020-2021, 

členové školské rady schválili zprávu jednohlasně. 

 

Poté byla zahájena diskuse. Prvním tématem byla oprava střechy školy. Rekonstrukce střechy 

je prováděna formou zelené střechy, což je vnímáno jako bonus přispívající jak k naplnění cílů 

EKO-školy, tak i k jejímu zatraktivnění. Společně se zelenou střechou vznikne i vodní rezervoár 

na dešťovou vodu. 

 

Další téma k diskusi byla plánovaná rekonstrukce školní kuchyně, která bude zahájena i 

ukončena v prosinci tohoto roku. Ve dnech 20. - 22.12. 2021 bude žákům uděleno ředitelské 

volno, tak aby rekonstrukce mohla začít dříve. Rozhodnutím zřizovatele bude navýšena 

kapacita školní kuchyně tak, aby bylo možné vařit i pro základní školu Šimanovská. V průběhu 

rekonstrukce bude jídlo zajištěno prostřednictvím externí firmy, cena pro žáky se nezmění. 

Bude nutné navýšit i personální kapacity jídelny. Při diskusi byla položena otázka, jeli čas 
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vymezený na rekonstrukci adekvátní plánovaným pracím. Dle slov P. Maška je časový rámec 

na rekonstrukci dostačující. 

 

V další části diskuse se členové školské rady věnovali kamerovému systému, a to zejména jeho 

spuštění a dozorování, které bylo projednáváno i na minulém zasedání. Z diskuse vyplynulo, 

že systém není dosud spuštěn. Členové školské rady požádali paní ředitelku o zajištění 

informací, které objasní současný stav kamerového systému. 

 

Na závěr jednání byl projednáván návrh pana Maška o úpravách pravidel používání mobilních 

telefonů žáky školy. V současnosti je zakázáno používat mobilní telefon žáky při výuce. Návrh 

úpravy je zakázat používání mobilních telefonů i o přestávkách. Školská rada v rozsáhlé diskusi 

zvážila pro a proti tohoto opatření a doporučila projednání tohoto návrhu na pedagogické radě 

a zvážení ze strany školy a pedagogů, bylo by toto opatření v reálu pro žáky v přínosné či nikoli. 


