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Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6 
 
 

Zápis z jednání školské rady (ŠR) 
 
 
Datum konání: 12. října 2020, 16:00 online MS Teams 
 
Místo: S ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky vládou České republiky dne 
5. 10. 2020 od 00.00 hodin na dobu 30 dnů v rámci něhož se ukládá orgánům veřejné moci a správním 
orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu a 
v souladu s Jednacím řádem školské rady proběhla ŠR online formou prostřednictvím MS Teams. 

Přítomní členové ŠR:  
Ing. Marie Kubíková 
Mgr. Luděk Soustružník 
Mgr. Lenka Prixová 
Mgr. Martina Šichová 
doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.  
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 
 
 
Program: 

1. Přivítání nové člena ŠR doc. PhDr. Ing. Lucie Severové, Ph.D.  
2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2019/2020 
3. Schválení aktualizací v dokumentech řádů školy dle doporučené ČŠI  
4. Různé 

Návrh programu byl schválen. Hlasování: 6 (pro):0 (proti):0 (zdržel se) 
 

Bod 1) 
ŠR přivítala novou členku ŠR doc. PhDr. Ing. Lucii Severovou, Ph.D. 
 

Bod 2) 
 
ŠR schvaluje dokument Výroční zpráva 2019/2020. ŠR konstatovala kvalitativní posun ve všech 

předpoložených dokumentech (včetně školních řádů již předložených) a oceňuje tento posun i 

v souvislosti s dobou, ve které dokumenty vznikaly.  

ŠR doporučuje zapracovat formální připomínky které zašle předsedkyně ŠR paní ředitelce obratem, 

stejně tak zvážit tato doporučení: 

1. Vypracovat samostatně dokument VZ MŠ (v textu se sice o MŠ hovoří, ale dokument by měl být dle 

ŠR samostatný).  

2. DO VZ lépe popsat část „Školní stravování“ 

3. V části „Čerpání výdajů na drobné opravy“ lépe popsat část těchto výdajů (49484,73 Kč) - byla 

zřejmě použita na drobné opravy vybavení školní kuchyně, ale bylo by vhodné tuto částku podrobněji 

rozepsat. 
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Hlasování: 6 (pro):0 (proti):0 (zdržel se)  
 
Bod 3) 
ŠR souhlasí s věcnou aktualizací školních řádů (který byly schváleny per rollam dne 17. 9. 2020 (5-0-0)) 
dle připomínek, které vznesla ČŠI. 
 
Hlasování: 6 (pro):0 (proti):0 (zdržel se)  
 
 
Bod 4) 
Doc. Severová vznesla dotaz ohledně řešení problému družin u dětí v programu TOSCOOL. ŠR 
konstatuje správnost současného řešení této situace vedením školy. 
 
 
V Praze dne  
 
 
Zapsala: Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA  
 
Ověřila: Mgr. Lenka Prixová 
 
 
 


