
Zápis ze schůze školské rady 
při základní škole Písnická v Praze 12 

Datum: 25. 6. 2019 
 
Přítomni: 

Ing. Urbanová Mária, Ph.D. – za učitele 
Mgr. Renáta Bendová, DiS. – za učitele 
Mgr. Jiří G. Růžička - za zřizovatele 
Richard Šerý – za rodiče 

Nepřítomni: 
Mgr. Lenka Bukovská – za zřizovatele - omluvena 
Ing. Bernasová Zuzana – za rodiče - omluvena 

Hosté: 
Mgr. Eva Čulíková – ředitelka školy 
Radka Mašková - místopředsedkyně výboru KPZŠ Písnická 

 

Program zasedání:  
1. představení nového člena Školské rady, podpis jmenovací listiny 
2. finanční situace školy - plány na příští školní rok 
3. diskuze, připomínky, podněty 

 

Průběh jednání 
1. Přivítali jsme nového člena Školské rady, pana Mgr. Jiřího G. Růžičku, zastupitele MČ Praha 

12 a předsedu komise pro rozvoj vzdělávání. Pan Růžička podepsal jmenovací 
listinu. 
 

2. Probrali jsme vývoj finanční situace školy: 
 

Finanční problémy z minulého roku byly z větší části vyřešeny díky změnám ze 
strany Městské části Praha 12 
 
Škole pomáhají také dotace, aktuálně jde o program “Šablony II”. Zmíněn byl také 
program “MAP II (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II)”, který nabízí učitelům 
semináře a setkání s ostatními učiteli z P12, Kunratic a Libuše. 
 

3. V diskusi jsme probrali několik témat: 



 
Úpravy na pozemcích školy 
● Úprava pozemků školy, zejména hřiště, stále naráží na nedostatek financí 
● Pan ekonom Benda bude o rekonstrukci sportovišť jednat s městskou částí 
● Škola zvažuje také možnost převzetí nevyužité části pozemku městskou částí 
● Řešili jsme možnost zapojení rodičů, v současnosti se rodiče zapojují do školních 

aktivit jen velmi málo 
 

Výlety a aktivity mimo budovu školy 
Paní Bendová informovala Školskou radu o omezeních, kterým podléhá škola při 
akcích mimo školní budovu. Problémy se týkají hlavně zajištění dozoru: 
● do 25 dětí musí zajišťovat dozor 2 osoby 
● nad 25 dětí musí dozor zajišťovat 3 osoby 
● osoby zajišťující dozor musí být placeny podle platových tříd, nemohou dozor 

vykonávat zdarma nebo za symbolickou částku 
Tato omezení údajně popisuje směrnice MŠMT, nepodařilo se však zjistit, o kterou 
směrnici se jedná. Metodický pokyn, publikovaný na webu MŠMT, tato omezení 
nezmiňuje. 

 
Rodičovská anketa a hodnocení žáků 
Anketa, mapující pohled rodičů na práci školy, ukázala celkovou spokojenost s prací 
školy, zejména u rodičů na prvním stupni. 
Menší spokojenost uvádí rodiče hlavně u “výchov”, tedy tělesné výchovy, výtvarné 
výchovy, hudební výchovy. 
● Paní ředitelka poukázala na špatné výkony žáků, zejména v tělesné výchově. 
● Shodli jsme se, že je třeba děti hodnotit za práci, nikoli za výkon. Nedošlo však 

ke shodě, zda k hodnocení podle výkonu dochází nebo ne - zástupci školy tvrdí, 
že je vyloučeno, aby učitel ve “výchovách” hodnotil žáky za výkon, zástupce 
rodičů si myslí že na takové případy narazil. 

 
Počty žáků, specializované předměty a personální zajištění 
● Škola má problém s velkým počtem žáků na třídu 
● Limitující je zejména omezený počet učeben 
● Žákům by prospělo více polytechnické výuky, je ale extrémně těžké získat 

kvalifikované učitele a problémem jsou i prostory a vybavení 
● Škola uvažuje o rekonstrukci kuchyňky pro výuku vaření, rekonstrukce je však 

zatím blokována finanční náročností a sousedícím skladem knih, který by 
rekonstrukce také ovlivnila 

● Škola hledá vychovatelku pro školní družinu 
● V náboru brání zejména nízké platy (velká konkurence jiných oborů), pomoci by 

mohly učitelské byty, pomáhá také přijímání vysokoškoláků na praxi 
 

Spolupráce s rodiči a prarodiči 

http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy


Diskutovali jsme různé možnosti zapojení rodičů a prarodičů do školní výuky: 
● Čtení dětem (vhodné pro prarodiče) 
● Besedy o povoláních (část rodičů již poskytla škole souhlas) 
● Úklid zahrady - je třeba vyřešit bezpečnostní ohledy, může narazit na nezájem 

rodičů 
 

Systém Bakaláři a web 
Někteří rodiče v anketě zmiňují nespokojenost s webem školy. První pokus o 
zlepšení webu selhal, protože se nepodařilo zajistit spolupráci ze strany školy, 
dohodli jsme tedy další postup: 
● Prozkoumat možnosti propojení se systémem Bakaláři - nutno probrat s panem 

zástupcem Strakošem 
● Identifikovat problémy webu pomocí testu tak, aby byly zřejmé 
● Zjistit, jak často rodiče používají Bakaláře. Je možné, že ho někteří používají 

méně než je potřeba, případně vůbec. 

Usnesení a úkoly: 
● Příští schůze Školské rady proběhne na podzim 2019 
● Je třeba prozkoumat možnosti propojení webu se se systémem Bakaláři (zajistí R. Šerý)  

 
 

Přílohy: 
● Prezenční listina 
● Jmenovací listina člena Školské rady 

 
Zapsal: Richard Šerý 
Ověřila: Renáta Bendovám, DiS 
 


