
2. zasedání Školské rady 

28. června 2022 

 
Přítomni: Pí. Šťovíčková, pí. Šoutová, p. Vlček 

Přizvaní: pí. Křivková, p. Dolanský 

 

 

1. Školní kuchyně 

Informace pana Vlčka a paní Šoutové o výsledcích dotazníkového šetření o školní 

kuchyni. Školská rada děkuje všem rodičům za ochotu a svědomité vyplnění. Rodiče 

jsou spokojeni s kvalitou a chutností jídel, problémem přetrvává volba druhých jídel, 

která je využívána minimálně. 

Proběhla diskuse i za přítomnosti vedoucí školní kuchyně. Paní vedoucí informovala, 

že budeme muset navýšit ceny obědů o tři koruny, z důvodu nárůstu vstupní nákladů. 

Diskutovali jsme o různých návrzích rodičů, vyjasnili jsme si, co lze v této oblasti 

udělat a co není reálné (např. navýšení počtu pracovnic školní kuchyně). 

Jádrem problému zůstává velikost naší školy, nutnost zajišťování svačinek pro MŠ a 

především nutnost plnění tzv. spotřebního koše, který je kontrolován ČŠI i 

hygienickou stanicí a za jehož neplnění jsou pokuty. Dalším faktorem je zásobování. 

Je nutné objednat suroviny dopředu, proto tři dny předem již nelze jídlo stornovat. 

Navíc musí být stanoveno minimální množství, které lze objednat a dodat. Proto nelze 

objednávat pro méně než 15 dětí.  

Školská rada se domluvila na opatřeních, které bude škola od září realizovat na 

podporu volby druhých jídel. Např. volbu jídel samotnými dětmi, což představuje cca 

šedesátitisícovou investici, pro instalaci a zakoupení volícího terminálu. Zvýšíme 

propagaci o možnosti navolení si jídel mezi rodiči, znovu vysvětlíme, jak lze volení 

jídel ovládat a změní se i skladba jídelníčku. Školská rada na svých následných 

jednáních vyhodnotí, zda se situace zlepšila.   

 

2. Informace ředitele školy – zhodnocení školního roku 2021/2022 

3. Zápis do 1. třídy 

a. zapsáno 22 zájemců, od září nastoupí 18 

b. problém s mimokolodějskými uchazeči přetrvává – přihlášení dětí na více 

škol, postupné odhlašování, dolosovávání z těch, kdož se nedostali. 

Oslovili jsme všechny, kteří byli u zápisu a nedostali se. I tak pokles dětí na 

18. 

4. Zápis do 1. třídy a MŠ pro Ukrajince 

a. v MŠ – nikdo 

b. v ZŠ – nikdo 

c. v současnosti nemáme ve školce ani škole žádné dítě z Ukrajiny 

5. Úspěšně zvládnuté novinky 

a. výuka dle upraveného Rámcového vzdělávacího programu (RVP), již od 

září 2021, jedna z mála škol v republice, ostatní začnou až od září 2023 

i. přes hlavní prázdniny vytvořil ředitel školy nové učební plány 

informatiky pro 4. a 5. roč v souladu s RVP 

ii. od září zcela nová témata v informatice 

iii. seminář pro 4. + 5. třídu – výuka 3D tisku 

iv. školení digitální wellbeing + mapa o šikaně a kyberšikaně ve spec. 

učebně 

v. podpora logického myšlení – akce Hlavolamy ve škole 



b. anglický jazyk již od první třídy – osvědčilo se, náročné na poskládání 

rozvrhů, zvládli jsme velmi dobře 

c. Testování ČŠI – viz. prezentace výsledků, úspěch školy 

i. Přijetí na osmiletá gymnázia a sportovní školy - 4 + 1 dítě 

ii. Odchod ze třetí třídy na prestižní francouzské lyceum 

d. celoškolní projekt – Ekologie 

i.  Tonda Obal – ekovýuka 

ii. sběr starého papíru – mezi pražskými školami na 5. místě 

iii. Ekocentrum.Podhoubí  

1. šetři vodou 

2. život bez odpadu 

3. zimní hrátky se zvířátky 

4. hmyz 

iv. návštěva farmy Netluky 

v. Měsíc otevřených zahrad – Nadace Proměny Karla Komárka – 

dostali jsme odměnu za aktivitu a výuku na školní zahradě 

vi. Open classroom day – tři pražské školy se účastní – my mezi nimi 

e. Poznej sám sebe 

i. grant od agentury Jules a Jim 

1. zvládání emocí, spolupráce 

2. moje identita 

3. nekuřátka 

ii. školení, jak se chovat ke psům – Mít tak pejska 

f. Škola v přírodě 

i.  Hrachov 2022 

1. zúčastnilo se 91 dětí 

2. provozní  problémy vyřešeny s hlavní vedoucí pobytu 

ii. Škola v přírodě 2023 

1. zdražení pobytů, CK Star Line nepodepisuje nové smlouvy, 

čeká se minimálně 20% zdražení (autobusová doprava šla o 1/3 

nahoru, energie o 200%, jídlo o 20%) 

2. již na ŠVP Hrachov jsme oslovili jiné firmy (Sport Line, CK 2, 

Pobyty pro školy…), ceny nad pět tisíc korun, zkrácení na 

pětidenní pobyty…, týká se lukrativních květnových a 

červnových termínů 

3. vybrali jsme jedinou nabídku, která odpovídala našim 

požadavkům – CK Pobyty pro školy – Zadov – za 5.400,- Kč,  

Cena garantována pro minimálně 85 platících, poslán dotazník 

rodičům, zda chtějí 

4. 64 souhlasů (+ 18 prvňáčků), i kdyby prvňáčci jeli všichni 

nedosáhneme na limit 85 dětí 

5. jednáme s CK Pobyty pro školy o nové kalkulaci na Zadov, pro 

těchto cca 70 zájemců 

6. přes školní web byli osloveni i rodiče se žádostí o pomoc při 

hledání 

g. Národní plán obnovy – inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

i. doučování – propad díky covidu – 6.500,- Kč 

ii. prevence digitální propasti – 38.000,- Kč 

iii. MŠ – 6 pedagogů x 8.000 = 48.000,- Kč na pořízení pomůcek pro 

rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí 



– zakoupeny dva dataprojektory, dvě plátna, výukový SW Kamínky 

a robotická stavebnice BeeBot 

iv. ZŠ – 1.000,- Kč na žáka – 116.000,- Kč – obnova osmi nejstarších 

notebooků v PC učebně 

h. Šablony III 

i. Finálně uzavřeny projekty Šablony I a Šablony II 

ii. zcela byly splněny šablony a vykázány v ZOR 1 

1. 3.I/6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v MŠ  

2. 3.II/12 – Projektový den v ZŠ 

iii. průběžně plníme šablony 

1. 3.I/8 – Využití ICT ve vzdělávání 32 hodin v MŠ (zatím 

splněno – 25 hodin) 

2. 3.I/9 – Projektový den ve výuce MŠ (3 šablony - splněno) 

3. 3.I/11 – Odborně zaměřená tematická setkávání a 

spolupráce s rodiči dětí v MŠ (jedna šablona, bude 

realizováno, kvůli covidu nebyl zájem) 

4. 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ (splněny dvě šablony ze čtyř) 

5. 3.II/11 Doučování žáků ZŠ (splněno deset šablon ze 

čtrnácti) 

6. 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání ZŠ – 64 hodin (zatím 

splněno 38 hodin) 

iv. kompletní správu všech šablon dělá ředitel školy, nevyužíváme externí 

firmy, jako některé školy 

i. projekt Jan Ámos Komenský (šablony IV) 

i. Praha, 9. června 2022 – Evropská komise (EK) oficiálně schválila 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). V novém 

období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání 

určeno 90 miliard korun. První výzvy na předkládání projektových 

žádostí ministerstvo školství vyhlásilo už v průběhu května, jen v 

letošním roce je jich plánováno více než deset. 

ii. žádost podat max. do konce dubna 2023 

iii. bude zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na 

personální zajištění – např. asistent pedagoga 

iv. budeme určitě žádat i my 

6. Výsledky dotazníkové akce v MŠ 

a. velmi pozitivní zpětnou vazbu jsme získali od rodičů z MŠ – děkujeme, 

zabýváme se i ojedinělými kritickými připomínkami  

7. Modernizace čipových systémů 

i. univerzální čip pro rodiče dětí ze ZŠ – vstup + ŠD v jednom 

ii. pořízení tří velkých tabletů pro vychovatelky ŠD 

iii. od září zajistíme čipy pouze na vchod do areálu pro rodiče z MŠ 

8. Kontrola z MHMP 

Proběhla na ÚMČ Praha – Koloděje a na jím řízených příspěvkových organizacích. Ve 

škole zjištěny dva nedostatky. Nebyla vedena evidence objednávek a nedostatečně byl veden 

registr smluv. Auditorky stanovily limit pro nápravu do 30. 6. 2022. Vše je bezezbytku 

napraveno. O čemž se členové ŠR přesvědčili. 

9. Zdražení energií, pojištění x pořízení spořičů spotřeby vody 

Elektřinu a plyn pro nás soutěží zřizovatel. Ve škole jsme instalovali spořiče vody. O 

dvěstě procent byl navýšen poplatek za povinné pojištění. Ani nabídka ze tří 

alternativních pojišťoven nevedla k levnější variantě. 



10. Rozpadající se vodní prvek na školní zahradě 

a. Pískovcové kameny se rozpadly a jezírko tak nezadržuje odpovídající množství 

vody. Poškozena je i cirkulace vody. Jednáme se zřizovatelem o úpravě. 

11. PODĚKOVÁNÍ 

Ředitel školy poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy 

za kvalitně odvedenou práci v průběhu celého školního roku. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Šťovíčková 

 

Kontrola zápisu: Ing. Marie Šoutová 


