
1 zápis z jednání školské rady 11. 3. 2019 

 

Přítomni:  

 

Voleni rodiči: Lucie Václavková, Šárka Volešová 

 

Voleni zaměstnanci: Hana Sieglová, Markéta Kadlecová 

 

Jmenováni zřizovatelem: Petr Kubíček, Petr Soukup 

 

Hosté: Michal Černý, Zorka Starčevičová 

 

Zahájení jednání 

Michal Černý přivítal zvolené členy rady a paní starostku.  

 

Petr Kubíček společně s Michalem Černým shrnuli činnost školské rady podle Školského 

zákona § 167 a 168. Hana Sieglová informovala o činnosti školské rady ZŠ Klánovice v 

minulém volebním období, kdy se zabývala např.: 

● koncepcí přístavby školy, 

● děním ve škole - akce, školní parlament, kulturní akce, organizační záležitosti 

● provozními záležitostmi - dotazy rodičů ohledně učitelů, školní jídelna, aj. 

Rada se v uplynulém období scházela cca 1x za měsíc. 

 

Rada zvolila  volbu předsedy a místopředsedy aklamací. Pro: 6: Proti: 0, Zdržel se: 0? – já 

jsem pro sebe nehlasovala, hlasoval pro sebe pan soukoup? 

 

Volby předsedy a místopředsedy 

Hana Sieglová navrhla do funkce předsedkyně školní rady Lucii Václavkovou. 

Hlasování: 

Pro: 5 

Zdržel se: 1 

Proti: 0 

Lucie Václavková byla zvolena předsedkyní školní rady. 

 

Šárka Volešová navrhla Petra Soukupa jako místopředsedu školní rady. 

Hlasování: 

Pro: 5 

Zdržel se: 1 

Proti: 0 

Petr Soukup byl zvolen místopředsedou školní rady. 

 

Členové školní rady se dohodli na setkáních jednou za měsíc (kromě prázdnin). Příští 

zasedání bude 1. dubna od 16:00 v prostorách ZŠ Klánovice 

 



P. Soukup navrhl, že by rada měla vypracovat jednací řád. Členové rady se dohodli ověřit u 

členů minulé školní rady (p. Mikelová či p. Červa), zda jednací řád již schválila v minulých 

obdobích, dále si vyžádat zápisy z jednání rady v uplynulém funkčním období. 

 

P. Soukup vznesl dotaz na p. ředitele Černého, jaká je situace ohledně vyhlášky omezující 

počet asistentů na jednu třídu a jaká budou opatření ze strany školy. K tomuto tématu pan 

Černý připraví zprávu na příští jednání rady.  

 

Lucie Václavková se dotázala na situaci ohledně zápisů. P. Černý vysvětlil stanoviska 

ombudsmanky a magistrátu, která se rozcházela a vedla v konečném důsledku k nutnosti 

přijmout žáky po odvolání a navýšení počtu dětí ve třídách oproti původním plánům. 

 

P. Soukup upozornil, že podle jeho informací mnoho dětí ve školní družině nemá svačinu, i 

když tráví v družině celé odpoledne. P. Václavková navrhovala situaci ověřit u družinářek a 

řešit spíše přes rodiče. K tomuto tématu se Rada vrátí na svém dalším jednání.  

 

P. Volešová se dotázala: 

- zda mohou služeb jídelny využívat i senioři, 

- které třídy mohou využívat přístavbu školy, 

- jaké má škola možnosti ověřovat bydliště. 

 

P. Černý uvedl, že v přístavbě mohou být skutečně pouze třídy se znevýhodněnými žáky, 

aby škola vyhověla podmínkám poskytnutí dotace. 

 

P. Kubíček navrhl, aby členové rady zaslali p. Václavkové body, kterými by se chtěli v dalším 

období zabývat. 

 

P. Volešová uvedla: 

- navrhla, aby se i dalšího setkání zúčastnil p. ředitel Černý, 

- navrhla, abychom se zabývali tím, co řeší školní parlament 

- zajímala se, jak funguje školní jídelna a jaká je současná kvalita stravy 

- zajímala se o současnou situaci v oblasti šikany a alkoholu 

- upozornila, že v třídách C (anglické třídy) mají děti problémy s písmem comenius 

Comenia Script, že jsou problémy s komunikací s p. Frouzovou a zda děti z těchto 

tříd nemají problém s matematikou (logickým uvažováním), když se zde matematika 

neučí podle prof. Hejného 

 

P. Václavková navrhla, aby rodiče měli přístup k zápisům ze školní rady, př. přes EŽK. 

Ředitel p. Černý uvedl, že by to bylo možné. 

 

Škola nemá podle zákona nástroje pro ověřování trvalého bydliště. Nemusí přijímat 

nespádové děti, ale když počet dětí ze spádové oblasti převyšuje kapacitu, v podstatě 

jedinou právně přijatelnou možností je losování. 

 

 

Návrhy na příští jednání a úkoly: 

● příští jednání 1. dubna od 16:00 v prostorách ZŠ Klánovice 



● p. Václavková od členů minulé školní rady zápisy z jednání a jednací řád - od p. 

Mikelové, příp. p. Červa 

● členové rady zašlou p. Václavkové své návrhy na příští jednání, 

● p. Václavková zašle členům rady a p. řediteli Černého program příštího jednání týden 

před příštím zasedáním rady, 

● rada se bude vyjadřovat ke změnám školního řádu. 

● rada se bude scházet 1krát za měsíc. 

● P. ředitel Černý připraví podklady v otázkách: 

○ jídelna – kvalita a možnost stravování seniorů 

○ situace okolo C anglické třídy 

○ asistenti ve třídách 

○ šikana a alkohol 

○ zápisy 

 

Zapsala: Václavková 

 

 

Navrhovaný program jednání 

• diskuse s panem ředitelem Černým v otázkách 

o asistenti ve třídách 

o situace okolo anglické třídy C 

o šikana a alkohol 

o jídelna a možnost stravování seniorů 

o situace v oblasti zápisů 

o stravování ve družině 

• schvalování školního řádu 

o změny čl. 12. (jídlo), 18. (mobily), 11 (povinnosti pracovníků pověřených 

dozorem) 

• jednací rád školské rady 

• jiné 


