
Zápis ze zasedání školské rady

Pořadové číslo: 6

Termín: 21. 10. 2022, 15:00 – 16:30 hodin

Místo: Ředitelna školy, Soukenická 20, Praha 1

Přítomni: P. Ing. Marek Mikuláštík FSCB – za zřizovatele, předseda
Mgr. Anna Brabcová – za zřizovatele
Bc. Pavla Mašková Rychtářová, DiS. – za pedagogické pracovníky
Bc. Anna Vehovská Vostradovská – za pedagogické pracovníky
Bc. Markéta Světlíková – za zákonné zástupce
Mgr. Martin Jeřábek – ředitel školy, host

Omluveni: Maja Janeček – za zákonné zástupce

1. Zahájení zasedání

Předseda zahájil 6. zasedání školské rady, přivítal nové členy a vyzval je k představení se.

2. Volba zapisovatele

Školská rada  navrhuje  jako zapisovatele  Marka Mikuláštíka.  Zápis  se  schvaluje  e-mailem
a bude zveřejněn na webu školy.

Pro návrh: 5 proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Zapisovatelem pro 6. zasedání byl zvolen Marek Mikuláštík.  Zápis bude po odsouhlasení
členy rady zveřejněn na stránkách školy.

3. Zpráva ředitele o činnosti školy od 1. 7. 2022

 K převzetí školy došlo na konci ŠR 2021/2022. Učitelský sbor byl doplněn o 3 nové
členy.  Tím pádem je  pedagogický sbor úplný.  V současné době na ZŠ pracuje 36
pedagogů a na ZUŠ 16 pedagogů. Úvazky: ZŠ 21,43 a ZUŠ 10,32.

 Žáci:  161 ZŠ,  (maximum je  230)  a  250 ZUŠ. ZUŠ využívá  maximum kapacity  a
uvažuje se o navýšení, protože v současnosti ZUŠ odmítá nemalý počet zájemců.

 Přibyli noví asistenti  pedagoga. Škola přijala asi 20 dětí z Ukrajiny. Všechny třídy
jsou víceméně naplněny. Škola je nyní ve stavu, kdy může bez problémů fungovat,
starat se o žáky a zaměstnance a rozvíjet se.



4. Volba místopředsedy

Volba místopředsedy probíhá veřejně.
Výsledek: Pavla Mašková Rychtářová – 5 hlasů.
Pavla Mašková Rychtářová volbu přijímá.

5. Jednací řád

Byl přečten řád fungování Školské rady na Veselé škole. Členům bude rozeslán elektronicky
k důkladnému prostudování. Na příští schůzce bude možno přednést návrhy na změny a bude
se o nich hlasovat. 

6. Termín na další zasedání

Termín na 7. zasedání Školské rady zatím není stanoven. Uskuteční se po prostudování ŠVP,
Školního  řádu a  Výroční  zprávy  za  rok  2021/2022.  Na tomto  zasedání  budeme s  těmito
dokumenty pracovat.

V Praze 21. 10. 2022

Marek Mikuláštík  
předseda školské rady, zapisovatel


