Zápis z 2. jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7
( dále jen ŠR )
konaného dne 11. 2. 2013 v ZŠ Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2
Seznam členů školské rady :
za MČ Prahy 7: MUDr. Tomáš Kaštovský, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Filip Kuchař
za rodiče: Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková
za pedagogický sbor: Mgr. Michala Velingerová, Mgr. Kateřina Matoušková, Hana Dušková
Přítomni: MUDr. Tomáš Kaštovský, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Filip Kuchař, Mgr. Eva
Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková, Mgr. Michala Velingerová, Mgr. Kateřina
Matoušková, Hana Dušková
Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Hosté: Mgr. Jindřich Koudela, Mgr. Petra Ludlová

Jednání svolal a řídil : Zdeňek Gajdůšek
Program jednání:
1. Schválení zápisu z 1. jednání ŠR, konané dne 13. 12. 2012
2. Projednání návrhu programu 2. jednání ŠR a jeho schválení
3. Pokračování jednání ke stížnosti Mgr. Lenky Weinbergerové na řízení ZŠ Fr.
Plamínkové a k následné realizaci nápravných opatření v této škole připravených
vedením v rámci nápravných opatření.
4. Projednání průběžného hodnocení projektu školních uniforem za měsíc prosinec a
leden.
5. Seznámení se s realizovanými akcemi školy a jejich vyhodnocení.
6. Seznámení se s plánovanými akcemi školy na 2. pololetí šk. roku.
7. Seznámení se s plánovanou školní aktivitou na prázdniny – English Camp.
8. Představení webového portálu www.jaknaškoly.cz
9. Informační diskusní blok s ředitelem školy.
10. Informace o konání školení pro Školské rady pořádané MČ Praha 7.
11. Různé
12. Stanovení termínu dalšího jednání školské rady.
Zápis s usneseními:
1. Schválení zápisu z 1. jednání školské rady, konané dne 13. 12. 2012
2. Program doplněn informací o vyhlášení konkurzu na post ředitele ZŠ Fr. Plamínkové
3.Projednání stížnosti Lenky Weinbergerové na řízení školy
Proběhla diskuse nad stížností, k jednání byla pozvána Mgr. Petra Ludlová ( garant školy za
1. stupeň ), která se vyjádřila k celkové atmosféře ve škole a k řízení školy. Bylo uvedeno, že

nová opatření přispěla ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy pedagogického sboru.
Úroveň metodického vedení a pomoci pedagogům ze strany zástupce ředitele p. Čeledy se
však nijak nezměnila a problémy přetrvávají.
4. K jednání byl přizván jako host pan ředitel školy Mgr. Jindřich Koudela
Pan ředitel zhodnotil projekt školních uniforem a představil školské radě své vize projektu na
příští školní rok.
Pan ředitel kladně zhodnotil nápravná opatření na základní škole, rovněž oznámil, že
personální záležitosti a jiné nedostatky budou s garanty 1. a 2. stupně řešeny v květnu.
Pan ředitel se rovněž vyjádřil k plánovanému konání letního tábora English Camp, který se
pravděpodobně v letošním roce konat nebude.
Školská rada vzala informace pana ředitele na vědomí.
5. Školská rada byla informována o školení pro členy školských rad, pořádaném MČ Prahy 7
a byla rovněž seznámena s novým webovým portálem wwwjaknaškoly.cz
6. Stanovení termínu dalšího jednání školské rady
Další termín byl stanoven na pondělí 15. 4. 2013 v 17. 30 v budově školy
7. Vystoupení pana Jana Ladina, k obsazení konkurzní výběrové komise. Pan Ladin vyjádřil
přání stát se členem výběrové komise za ŠR.
K tomuto návrhu mu bylo řídícím schůze panem Gajdůškem sděleno, že výběr do konkurzní
komise přísluší zřizovateli a členy schvaluje rada městské části Praha 7.
Panu Ladinovi bylo doporučeno, obrátit se s touto žádostí písemně na pana Daniela Štěpána,
zástupce starosty zodpovědného za oblast školství.
Pan Ladin přesto požádal jednotlivé členy o jejich souhlas a od všech členů školské rady ho
dostal.
Členové školské rady se dohodli na následujícím závěru:
Vzhledem k tomu, že se situace v řízení školy i v metodickém vedení a komunikaci
nezlepšila, je nutné situaci i nadále sledovat.
Členové školské rady vyjádřili znepokojení nad současným stavem řízení ve škole i nad
signály zpochybňující vysokou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, kterému se škola
těšila v minulém období.
Na příštím zasedání školské rady v dubnu 2013 budou znovu projednána realizovaná opatření,
která byla přijata vedením školy pro zkvalitnění řízení školy, zlepšení komunikace a vztahů
na pracovišti.

Zapsala: Mgr. Kateřina Matoušková

Zdeněk Gajdůšek, předseda ŠR

