
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 29.8.2016 
 
PŘÍTOMNÍ:  
Zástupci zřizovatele 
Ing. Markéta Kohoutová – předsedkyně školské rady,  
Mgr. Jakub Richter,  
Zástupci rodičů   
Mgr. Markéta Hlavinová,  
Eva Hemplová  
zástupci učitelů 
Mgr. Karolína Špůrová,  
Mgr. Bronislava Veselá  
Hosté: 
Mgr. Šárka Vondrová – ředitelka ZŠ a MŠ Nebušice 
Mgr. Barbora Charvátová – zástupkyně ředitelky  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00  
PROGRAM: 
1. Projednání nového školního řádu ZŠ a MŠ Nebušice 
Mgr. Šárka Vondrová – ředitelka ZŠ a MŠ Nebušice vysvětlila důvody, proč školské radě předkládá 
ke schválení zcela nový školní řád, který byl projednán pedagogickou radou dne 25. 8. 2016. Školní 
řád je třeba přizpůsobit novelizovanému školskému zákonu a změnám ve škole. Do školního řádu 
se promítly především tyto body: zavedení elektronického informačního systému Škola OnLine, 
upravená pravidla pro omlouvání žáků a hlavně jejich uvolňování v průběhu výuky, nový pohled na 
udělování výchovných opatření, informace o průběžném hodnocení výsledků vzdělávání. 
 
Hlasování: 
Školská rada schvaluje školní řád ZŠ Praha Nebušice s nabytím účinnosti od 1.9.2016 
Pro 6 – proti 0 – Zdržel se 0 
 
2. Informace o dostavbě  
Informaci podala Ing. Markéta kohoutová – Generální dodavatel byl vysoutěžen, ale neúspěšný 
účastník soutěže podal námitku proti výsledku veřejného výběrového řízení. MČ Praha Nebušice 
tuto námitku neakceptovala s odvoláním na judikáty u obdobných podání. Námitka nebyla důvodná. 
Zahájení stavebních prací však muselo být odloženo až do doby než uplyne lhůta pro případné další 
podání návrhu na přezkum k ÚOHS. Tato lhůta uplynula 16.8.2016. S vybraným generálním 
zhotovitelem stavby byla podepsána smlouva o dílo následující den 17.8.2016.  
 
3. Koncepce rozvoje školy 2017-2020 
Informaci o přípravě zcela nové a konkrétní koncepce rozvoje školy podala Mgr. Šárka Vondrová. 
Tato koncepce bude připravena do konce roku 2016. Pro školní rok byl 2016/2017 byl zpracován 
tzv. plán cílů, který obsahuje tyto priority: 
 

• Zlepšit komunikaci mezi pedagogy 1. a 2. stupně, také napříč celou školou (ZŠ, MŠ). 
• Zmapovat účelnost zařazení žáků 5. ročníku do režimu 2. stupně ZŠ, tedy zda výuka vedená 

pedagogy 2. stupně probíhá v souladu s poznatky vývojové psychologie dítěte a specifiky 
žáků 1. stupně. 

• Zmapovat situaci ve výuce anglického jazyka, která je terčem kritiky ze strany rodičovské 
veřejnosti. 

• Rozvíjet učitelské dovednosti celého týmu v souladu s nejnovějšími pedagogicko-
didaktickými trendy. 

• Zavést komplexní elektronický informační systém Škola OnLine za účelem moderní a 



efektivní komunikace mezi všemi aktéry v rámci školy. 
• Zlepšit materiální podmínky v ZŠ i MŠ. 
• Vést otevřený dialog s klíčovými partnery školy (zřizovatel, školská rada, kluby rodičů). 
• Zahájit realizaci projektu v rámci OP VVV (šablony). 

Kompletní plán cílů pro školní rok 2016/2017 je k dispozici na webu školy. 
 
4. Změny ve školním vzdělávacím programu 
Změny ve školním vzdělávacím programu proběhly v tuto chvíli pouze na formální úrovni z důvodu 
jeho uvedení do souladu s novelizovanými školskými předpisy. V průběhu školního roku bude 
stávající ŠVP průběžně vyhodnocován a provedena jeho revize. Upravený ŠVP pak bude platný od 
následujícího školního roku. 
 
4. Různé – informace o změnách ve škole v průběhu letních prázdnin: nové webové stránky, 
zavedení elektronického informačního systému, nový organizační řád školy, optimalizace tiskového 
prostředí ve škole, optimalizace počítačové sítě. 
 
 
Jednání ukončeno v 18.00 
 
 
zapsala Ing. Markéta Kohoutová, předsedkyně školské rady 
 


