Zápis z jednání Školské rady ZŠ s RVJ
2020/2021
ze dne 24.9.2020
Přítomni:
Za zřizovatele: Mgr. Hana Kendíková (on-line), Ing. František Herc
Za rodiče: Mgr. Kateřina Kubínová, Ing. Jana Krátká
Za pedagogické pracovníky: Marie Štaflová a Mgr. Olga Kretíková
Mgr. Blanka Chýlová – ředitelka školy, Mgr. Lukáš Zvěřina – zástupce ředitelky

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2019/2020
2. Zprávy ze Spolku rodičů
3. Informace o architektonické soutěži na přístavbu školy
4. Příští jednání ŠR
5. Různé

Ad 1) Byly zapracovány drobné připomínky k zaslanému dokumentu Výroční zprávy za rok 2019/2020
od jednotlivých členů ŠR. U grafů z průzkumu spokojenosti bude zvážen doplňující komentář.
Závěrečnou gramatickou kontrolu provede paní Kendíková.
Ad 2) Z jednání Spolku rodičů bude uspořádán Halloween 26.10.2020 (pokud epidemiologická situace
dovolí). Jednalo se o příspěvku na zajištění jednorázových ručníků. Ještě se bude jednat MČ o
možnost využití dotace na COVID.
Ad 3) Ředitelka školy je členkou poroty soutěže o návrh Rekonstrukce a přístavby školy a je v komisi
pro další jednání o návrzích. Byla vyzvána, aby pohovořila, jak soutěž a následná jednání probíhají.
19.6.2020 proběhla hodnotící komise soutěže o návrh nové školy. Ředitelka školy stručně
informovala členy ŠR o průběhu jednání komise. Do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění
(JŘBU) 24.9.2020 byli, v souladu se soutěžními podmínkami , vyzváni jen 3 ocenění účastníci.
Proběhla prezentace jednotlivých účastníků - představení soutěžního návrhu a vypořádání se
s doporučeními poroty, které bylo součástí hodnocení uvedeného v závěrečném protokolu soutěže o
návrh ze dne 19.6. Všechny tři vybrané soutěžní návrhy vykazují vysoké estetické, architektonické i
urbanistické kvality. Zároveň však představují tři diametrálně odlišné přístupy k naplnění stavebního
programu. Každý z přístupů přináší jinou hodnotu místu i jeho uživatelům. Zadavatel MČ Praha-Libuš
má z čeho vybírat. Každopádně je to běh na dlouhou trať a zatím je stavba v nedohlednu.

Ad 4) Příští jednání ŠR bude 22. 10. 2020, před předložením návrhu na rozpočet zřizovateli. Je
možné, že proběhne on-line formou telekonference.
Ad 5) ŠVP zatím vypadá, že proběhne. Řeší se, jak budou fungovat kroužky (zajištění
epidemiologických doporučení – např.zpěv). 16.11.2020 bude ředitelské volno.

Zapsala: Jana Krátká

