
Zápis č. 6 ze zasedání školské rady, 

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 10.11. 2020 

V souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb., svolala na den 12.11. 2019 předsedkyně rady Bc. 

Pavla Dobrovolná čtvrté zasedání školské rady. 

Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8. Schůzky se zúčastnila 

většina ze  zvolených a jmenovaných členů školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. 

 

 

V souvislosti s mimořádnou situací v souvislosti s COVID - 19 bylo zápis schválen per 

rollam hlasováním. 

 

 

Členy jsou: 

p. Bc. Pavla Dobrovolná   zvolená jako zástupce pedagogů ZŠ 

p. Jan Kouba     zvolený jako zástupce rodičů 

p. Doc. Ing. Bohumír Garlík, Csc.,  jmenovaný zřizovatelem MČ Praha 8 

 

 

Předsedkyně rady seznámila členy s následujícími body: 

1) Rada byla seznámena s obsahem Výroční zprávy za rok 2019/2020 

● Výroční zpráva byla schválena bez připomínek 

2) Rada byla seznámena s návrhem na ocenění Eduarda Štorcha za pedagogický přínos - 

Mgr. Pavla Hanzlovičová 

3) Rada vzala na vědomí změny v pedagogickém sboru: 

● dva noví učitelé na 2. stupni a 1 dlouhodobý zástup za nemocnou kolegyni 

● nový pan zástupce ředitele: Mgr. Richard Hubert 

4) Rada byla seznámena o výsledcích přijímacího řízení v roce 2019/20  

● na učební obory šli 4 žáci, populární jsou střední obchodní a průmyslové školy 

● na víceletá gymnázia odešlo celkem 11 žáků z 5. a 7. ročníků 

5) Rada byla seznámena s průběhem distanční výuky v 2. pol. škol. roku 2019/20 a v 

současném pololetí 

● byl zaveden jednotný nástroj na distanční výuku - Google Classroom, který byl 

zaveden již v loňském školním roce 

● v tomto školním roce byl ped. sbor vybaven novými laptopy - žákům je tedy ze strany 

školy umožněna synchronní výuka 

● synchronní i asynchronní výuka probíhá ve všech hlavních předmětech a většině 

naukových předmětech 

● několika žákům bylo umožněno zapůjčit si případně techniku ze školy na základě 

písemné žádosti rodičů - v jednání jsou i další zápůjčky 

● kroužky jsou v době vyjímečné situace zrušeny s výjimkou šablon - tedy anglická 

konverzace a příprava na přijímací zkoušky 

● distanční formou pokračují i intervence 



6) Pan ředitel informoval radu o finanční situaci: 

● přetrvává ještě tísnivější situace, která ovlivňuje prozatím jakékoliv plány na investice 

v tomto školním roce 

● na druhou stranu se podařilo navýšit mzdové prostředky 

7) Funkční období všech členů rady je na základě doporučení zatím sjednoceno do 20.2. 2021 

- tedy do 3 měsíců po ukončení nouzového stavu 

 

Příští schůzku svolá předsedkyně rady na jaro školního roku 2020/2021. 

 

 

V Praze dne 10.11.. 2020 

         

                   Bc. Pavla Dobrovolná  v. r 

               předsedkyně rady 


