
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 16. 11. 2017 

 

Přítomni: 

Mgr.  Lucie Kuklová, Mgr. Michael Rada, Mgr. Petr Kaňoková, Ing. Milena Virtová, Lucie 

Pauzrová, Petr Mošnička 

Jako host: Dr. Květa Trčková 

 

Program: 

1. Zahájení  

Vzájemné seznámení Školské rady ZŠ Jílové u Prahy (dále jen ŠR) 

2. Volba předsedy ŠR 

- jednomyslně zvolena paní Ing. Milena Virtová 

 

3. Seznámení s povinnostmi a právy ŠR 

- výbor ze zákona 561/2004 Sb., § 

- ŠVP „Škola pro radost“ bude zaslán přes Úschovnu 

- bude aktualizovaný email pro ŠR 

 

4. Výroční zpráva 

- všem členům byla rozeslána pracovní verze VZ 

- seznámení s povinnými součástmi VZ: kvalifikovanost zaměstnanců - postup, jak se 

realizuje; setkání ředitelů regionu - jak vzniklo, jak probíhá, jednou měsíčně se schází, 

2x ročně výjezd; akreditace kurzů DVPP - jsme akreditovaným střediskem; školní 

poradenské pracoviště - informace i o novém letošním systému; inkluze;  dělená 

matematika; SPOUŠ-Ť - ekonomický význam; nová jídelna; Chorvaté u nás; Bellhop 

systém; Zaměření školy; Žákovský senát - jeho akce P. S. O. S.; Ekoškola - 2019 

budeme obhajovat titul; Projekty - Živá zahrada apod.; Etická výchova - význam, 

vývoj; Chovatelský kroužek – úspěchy; Tradiční akce: Jarmark, patroni atd., ples; 

Nejlepší žáci - akce pro ně; Školy v přírodě; Jílovský školák; Další akce (Zabráno pro 

SS, Pasování čtenářů, Ovoce do škol); Školní družina; Volnočasové aktivity; Projekty 

- mentoring, učíme v přírodě; Šablony - 1,5 mil na „měkké“ dovednosti, personální 

náklady, naše vybrané šablony; Testy školní inspekce – výsledky; Propagace školy; 

SWOT žáků 9. tříd; Nové webové stránky 

- Zpráva o hospodaření rok u 2016 - snižujeme náklady na energie na žáka 

 

- Rekonstrukce Školičky - problém se zakončením stavby - neustále je odsouváno 

- kapacitní problémy - škola nemůže uspokojit zájem v příštím školním roce, pí. 

řed. bude muset odmítat dětí i ze spádových oblastí, neboť i přes dostavení 

Školičky budeme mít žáků přes limit kapacity – tj. 660 dětí; komplikovaná situace 

u dětí, jež mají přechodné bydliště v Jílovém, ale trvalé jinde 

- řešení prostorové krize - příklady, jak řešíme situaci v početním přetížení 

 

Výroční zpráva byla školskou radou schválena. 

 



5. Projekt nové tělocvičny 

- u třech architektonických kanceláří byla zadána studie záměru, zastupitelstvo  

o nich rozhodovalo – vybralo jeden projekt – kancelář arch. Krásová, arch. 

Feistner, arch. Hanus, který se dále zpracovává k podání žádosti o dotaci, tento 

návrh bude zpracován jako projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

- jedná se o finančně náročný  projekt - kolem 100 milionů 

- v prosinci se bude podávat žádost o dotaci na MF 

- velmi krátký termín na realizaci projektu  

- etapa E – rekonstrukce “Krčku“ (Komunikačníhouzlu) 

- etapa F - nová tělocvična a spojovací chodba 

- prezentace projektu 

- finanční náročnost ze strany zřizovatele při nezískání dotace 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 

- na co půjdou finance: zastínění “skleníku” v jídelně, přepažovací stěna ve 

Školičce, akustická úprava starých tříd na 2. stupni, náklady na interaktivní tabule 

(lampy projektorů, počítače) 

- máme systémy na platby (Domeček) 

 

7. Personální otázka 

- přijato 7 nových lidí k září 2017 

- bude třeba přijmout další administrativní sílu 

 

8. Další poznámky a diskuze 

- jak vylepšovat spolupráci s rodiči – návrhy na pravidelná setkávání s rodiči 

- SPOUŠŤ by mohla být mediátorem 

- jak zlepšovat odezvu od žáků, zda SWOT udělat i u mladších dětí 

- Škola Online - pozitiva a negativa 

 

 

9. Úkoly 

- přidat učitelské emaily do Kontaktů na webu 

- rozeslat ŠVP, výhled naplněnosti - demografická studie 

- inovovat emailovou adresu ŠR 

 

Zapsal Mgr. M. Rada. 


