Zápis z jednání ŠR dne 26.11.2019,
Přítomni:
Jiří Cairola, Magdaléna Kafková, Marcela Kašparová, Miloslava Nevyhoštěná, Kateřina Matoušková,
Jana Skalková, Hana Šišková – připojena k jednání prostřednictvím telefonu

Omluveni:
Alexander Michailidis z pracovních důvodů, a Pavel Tauer z důvodu nemoci

Mimořádný bod jednání
Zařazený do programu na začátku jednání. ZV k průběhu hlasování per-rollam o stanovisku ŠR o
možnosti vyhlásit konkurz na ředitele školy, souvisejícím s končícím funkčním obdobím ředitelky
školy, paní Jarmily Macečkové na přání zástupkyň ŠR za školu – paní Magdalény Kafkové, Miloslavy
Nevyhoštěné a Kateřiny Matouškové.
Hlasování proběhlo dle jednacího řádu Školské rady formou tajného hlasování per-rollam z důvodu
ochrany a možnosti volby především přímých podřízených ředitele/ředitelky a je doporučenou
formou hlasování ze strany zřizovatele z důvodu nezávislosti a samostatnosti rozhodování.
Do budoucna doporučují zástupkyně školy nechat na hlasování minim. 1-2 měsíce dopředu a setkat
se osobně.
Předsedkyně ŠR bere tuto informaci na vědomí a dle přání paní učitelek předá zřizovateli v této
otázce informaci a prosbu o zavedení jednotného pravidla – doporučení pro jednání ŠR při vyjádření
stanoviska k vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Program jednání dle plánovaného programu:
1.) Aktuální informace od zřizovatele – představila paní Hana Šišková přehled aktivit a výstupů
z jednotlivých streamů programu MAP II – veškeré aktuální informace jsou na Facebooku
MAP II.
2.) napojení pedagogického sboru ZŠ F. Plamínkové na další rozvoj a vzdělávání pedagogických
pracovníků, který organizuje MČ Praha 7 – nabídka prezentovaná paní Hanou Šiškovou –
proběhlo vzdělání v oblasti supervize pro učitele i ředitele škol. Seminář se setkal
s úspěchem. Další semináře budou následovat se sdružením Locika na téma práce
s agresivními dětmi a rozpoznávání dítěte ohroženého domácím násilím.
3.) Informace ze společného setkání zástupkyň a zástupců Školských rad Prahy 7 – představila
paní Marcela Kašparová. Setkání proběhlo dne 6.11.2019. Cílem setkání bylo propojení
školských rad, sladění pravidel jejich fungování a výměny dobré praxe. Setkání bylo
inspirativní v oblasti nastavení spolupráce rodičovských spolků, vedení školy a pedagogických
pracovníků například v oblasti žádostí o finance na školní pomůcky, organizaci velkých
školních akcí atd. Po vzoru ostatních Školských rad budeme rádi, když se také ZŠ F.
Plamínkové budou moci příštího setkání zúčastnit i pedagogičtí pracovníci.
4.) Vyhodnocení 2měsíčního pilotu komunikace škola – rodiče prostřednictvím e-mailové
adresy Nápady. Máme za sebou pilotní fázi – cílem je vzájemná informovanost, zvýšení
dosahu informací a širší motivace rodičů k zapojení se do aktivní činnosti a podpory školy (dle
své odbornosti, možností a potřeb školy). K dispozici máme první podněty od rodičů. Akce se

ukazuje jako užitečná. Doporučujeme v lednu 2020 udělat znova komunikační kampaň –
rodičům poděkovat, povzbudit je k psaní dalších podnětů. Text pro uveřejnění připraví
Alexander Michailidis v součinnosti s Janou Skalkovou a paní ředitelkou Jarmilou
Macečkovou.
5.) Příprava a zajištění Mikulášské besídky a dalších nadcházejících svátků (Éphipanie) pro žáky
naší školy, se širším zapojením rodičů, školy atd. – představila paní Marcela Kašparová.
Informace o veškerých akcích, kde potřebujeme součinnost rodičů budou prezentovány na
webu školy a na nástěnkách ve vestibulu. Přímá rozesílka na rodiče prostřednictvím e-mailů
s podporou třídních paní učitelek není možná. Komunikaci pro zapojení rodičů připraví Jana
Skalková. Příprava koláčů na svátek Éphipanie proběhne v neděli 5.1. od 17:00 v prostorách
školní jídelny. Komunikaci na rodiče zajistí paní Kašparová prostřednictvím kontaktů SRPŠ.
6.) příprava aktivit pro 2. pololetí školního roku 2019/20 sladěného se školou, sdružením
rodičů, Městskou částí Praha 7; opírající se o vzájemnou informovanost a propojení všech
subjektů: například v oblasti zajištění přednášek se zajímavými hosty, možnosti návštěv
zajímavých institucí a pracovišť. Škola již několik let pořádá přednášky a besedy s
významnými osobnostmi a s rodiči žáků. 30. výročí listopadu nebylo prvním takovým
mezníkem. Již k 130. výročí školy v roce 2016 (1886 – 2016) byla veliká spousta besed a
přednášek. Škola uspořádala obrovskou slavnost s výstavou. Moc děkujeme panu
Michailidisovi za spolupráci při besedách k listopadu. Bylo to velmi přínosné pro všechny.
brainstorming a diskuse všech zúčastněných – nápad pokračovat v úspěšném cyklu besed se
zajímavými hosty (podobně jako u příležitosti výročí 17.11. a besedy se Šimonem Pánkem a
Jindřichem Šídlem). Možné je uspořádat besedu s Veronikou Sedláčkovou, Silvií Lauder.
Detaily se budou ladit s paní ředitelkou a nabídnout je také ostatním školám MČ Praha 7.
7.) Aktuální informace dle plánu aktivit a plánu investic představila paní ředitelka Jarmila
Macečková
Přehled investic, realizovaných ve školním roce 2018/19:
• Střecha jídelny, výměna oken v jídelně a školní kuchyni. Byla zahájena v srpnu 18.
8.2019 a do 30. 9. 19 mělo proběhnout začistění oken, předání kuchyně a jídelny
• Oprava podlahy ve třídě v 1. patře
• Nákup interaktivní tabule
• Nová malba ve třídách
• Veškeré obvodové stěny na chodbách jsou renovovány novým nátěrem
• Byl pořízený nový nábytek pro žáky do třídy 9. A
Přehled plánovaných investic v roce 2019/20:
•
•

•

•

•

Rekonstrukce střechy nad jídelnou byla kvůli soudnímu sporu zastavena a další
pokračování je dle jednání MČ a zhotovitele
Rekonstrukce – výměna oken v jídelně měla být ukončena do konce září, ale ještě
v listopadu se dokončovala práce na začištění oken a dodělávaly se sítě do oken
v kuchyni – ve varně.
Ředitelka oznámila opakovaně ŠR i MČ, že do dnešního dne nebyl předán majetek
školní kuchyně po rekonstrukci v roce 2017. Bylo přislíbeno paní radní Šiškovou (po
telefonu), že do ledna bude seznam opraveného majetku připraven k předání škole.
Byla zaslána žádost školy na OIVZ o rekonstrukci plochy hřiště s podporou MČ Praha
7, s následným využitím hřiště pro širší veřejnost (podobně, jako je tomu na ZŠ TGM
na Ortenově náměstí), včetně definovaného provozního řádu a zajištění správce.
Probíhají lakýrnické práce na opravě dveří ve škole

1.) Ostatní informace:
•

•
•
•
•

•

Nabídka pro školu: poskytnutí sady bicích formou daru. Paní ředitelka byla o nabídce
informována. ŠR bude informována o dalším postupu: Je zapotřebí uzavřít darovací
smlouvu, najít vhodné umístění, které bude garantovat bezpečnost dětí a hlučností
nebude mít vliv na standardní chod školy. Jednání vede pan Alexander Michailidis.
Škola moc ráda přijme dar – sadu bicích, ale doposud nebyla nabídka s vedením školy
konzultována k doladění všech detailů k přijetí daru. Za nabídku panu Michailidisovi
škola moc děkuje.
Ředitelka informovala ŠR o poznávacím zájezdu do Norimberka 4. 12. 2019
Škola pořádá výjezd 75 žáků do Anglie a okolí 11. – 16. 5. 2020
Škola vede žáky ke kulturnímu cítění a pedagogové se žákům věnují i ve večerních
hodinách při návštěvě divadel. Velmi oblíbená činnost „KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ“.
Ředitelka podrobně informovala o programu a výsledku velmi povedeného
projektového týdne k 30. výročí 17. listopadu ve škole. Několik děkovných dopisů od
rodičů. Vše na webu školy. Ředitelka byla požádaná paní předsedkyní, aby ještě
jednou dala na web stručné informace o tomto úspěšném projektu.
S ohledem na zvýšenou četnost dotazů, směrujících k možnosti poskytnutí daru škole
ze strany rodičů (např. výpočetní technika, knihy atd.) Dary mohou být i daňově
odpočitatelné. Paní ředitelka v této souvislosti připomene potřebná pravidla a doplní
je do zápisu.

Příští řádné setkání Školské rady, již třetí v letošním roce proběhne v dubnu 2020. Termín bude
odladěn prostřednictvím per rollam hlasování v průběhu měsíce února.
Zapsala 19. 12. 2019 Marcela Kašparová a Jana Skalková

