Zápis z jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7, konaného dne 15. 2. 2017 v ZŠ
Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2

Seznam členů školské rady:
Za MČ Prahy 7: PhDr., Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., Pavel Zelenka, Tereza Štysová
Za rodiče: Ivana Pecinová, Mgr. Barbora Ladinová, Ing. Jiří Cairola
Za pedagogický sbor: Mgr. Magdaléna Kafková, Mgr. Kateřina Matoušková, Mgr. Miloslava
Nevyhoštěná
Omluveni: Ivana Pecinová, Mgr. Kateřina Matoušková
Hosté: Mgr. Jarmila Macečková, ředitelka školy, Pavel Vyhnánek, místostarosta Městské části Praha
7

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Vystoupení pana místostarosty Vyhnánka k opravě školní jídelny a kuchyně
Projednání úpravy školního řádu ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Informace o změně ve školním vzdělávacím programu
Různé – Školní uniformy na 2. stupni

Zápis s usneseními:

1. Pan místostarosta Vyhnánek informoval o stavu opravy školní jídelny a kuchyně. Projekt a
zadávací dokumentace jsou hotové. Cca do 2 týdnů by mělo být vydáno stavební povolení.
Pak bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný rozpočet ve výši 28 mil.
Kč. Předchozí předpoklad 15 mil. Kč výrazně navýšen. Důvodem je, že oprava bude
náročnější, než indikoval prvotní odhad (mj. rozsáhlejší řešení odpadů, lapače tuků). Na
přelomu dubna a května 2017 by mělo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem. Z důvodu
opravy může dojít k ukončení provozu školní kuchyně již v polovině června 2017. Školní rok
nebude z tohoto důvodu zkracován. Oprava elektroinstalace v jídelně a v kuchyni je
v projektu zahrnuta, nikoliv však oprava elektroinstalace v celé škole. Ukončení celé opravy je
předpokládáno do konce srpna 2017. Oprava střechy nad školní kuchyní není předmětem
této veřejné zakázky. Bude řešeno lokálními opravami.
2. Projednání úpravy školního řádu (ŠŘ). Nedochází k zásadním změnám ŠŘ, ale pouze
k technickým a formulačním úpravám, aby ŠŘ vyhovoval požadavkům Ministerstva školství.
Školská rada vzala změnu školního řádu na vědomí.
3. Paní ředitelka Macečková informovala o plánované změně ve školním vzdělávacím
programu – zrušení výuky plavání od 1. 9. 2017. Důvody jsou především organizační
náročnost, personální zabezpečení, následné absence žáků, požadavky na všestranný fyzický
rozvoj a finanční náročnost. ŠR vzala změnu na vědomí a požaduje, aby náhradou za
zrušenou výuku plavání byly na 1. stupni pobyty na škole v přírodě tématicky zaměřeny na
výuku plavání. Toto je možné řešit rovněž „příměstskou“ formou školy v přírodě, tj. denním
docházením na kurs plavání v časovém rozsahu školy v přírodě.

4. Různé. Nošení školních uniforem nebude na 2. stupni zavedeno, zůstává pro 1. stupeň.
V tomto smyslu byl upraven školní řád.

Další jednání školské rady bylo navrženo na 11. 10. 2017, náhradní termín je 18. 10. 2017.

Zapsal: Jiří Cairola, předseda ŠR

