
Bratrská škola, církevní základní škola 

Rajská 3 

170 00 Praha 7 

Zápis z mimořádného jednání Školské rady 

 

Datum: 10.3. 2021, 20:00 

Místo: Online formou (MS Teams) 

Přítomni: Mgr. Miroslav Šulák (za učitele), Mgr. Vladimíra Horová, Ph.D., Mgr. Daniel Razím, 
Mgr. René Fischer, Mgr. Jana Bubáková, Mgr. Martin Horálek, Mgr. Kateřina Kracíková, pan 
Lucian Kantor 

Host: Ing. Jiří Schneider, Mgr. Helena Wernischová 

Zapisovatel: Mgr. Miroslav Šulák 

Ověřovatel: Mgr. René Fischer 

 

Program:  

1.  Zpráva o průběhu výběrového řízení (Mgr. Wernischová + následná diskuse) 

 - Spolupráce s psychologem a personální agenturou Talterra 
 - Uchazeči dostali zadání zpracovat svou představu o realizaci II. stupně na BŠ. Se svou 
představou seznámí Mgr. Konopa ŠR na příštím jednání. 
 - Nový ředitel Mgr. Rostislav Konopa nastupuje na BŠ 1.8.2021 – do té doby by měly 
probíhat standardní předávací procedury. V závislosti na rozhodnutí zúčastněných osob bude 
případně ve více fázích. Mgr. Konopa by rád byl účasten výběru nových zaměstnanců. 

- Ze strany zřizovatele je oceňována kompetence Mgr. Konopy pro rozvoj 2. stupně a 
konsenzuální přístup. 
 - Mgr. Konopa by se rád brzy setkal s rodiči, zaměstnanci i se Školskou radou. ŠR navrhuje 
setkání s panem ředitelem v úterý 16.3. (viz bod 5). 
 - V otázkách týkajících se <1> dosavadního působení Mgr. Konopy na pozici ředitele 
gymnázia (1 resp. 2 roky; zdroj: LinkedIn), <2> jeho veřejné prezentace špatné finanční situace 
gymnázia v době, kdy jí řídil (zdroj: TV Prima), stejně jako <3> jeho vztahu konkrétně k Bratrské 
škole, odkazuje Mgr. Wernischová na příští jednání ŠR přímo s Mgr. Konopou. 

2. Stavba nové budovy a budoucnost Bratrské školy (Jiří Schneider + následná diskuse) 

 - Probíhá územní řízení, které je již před uzavřením bez připomínek třetích stran. 
 - Zřizovatel souhlasí s realizací kontejnerů na překlenovací období. 
 - Rozpočet stavby (zveřejněn od prosince 2020) je na hraně ufinancovatelnosti ze strany 
ČCE. Plán financování bude připraven v nejbližších dnech. Jiří Schneider v příštím týdnu předloží 



plán financování. Ve věci úvěru se uvažuje spíše o komerčním řešení. Zatím nevíme o dotačnímu 
programu z veřejných zdrojů. Bylo zažádáno o ekologickou dotaci (pokryla by případně maximálně 
do výše 20%). Stavba je rozdělena do dvou etap z důvodů územního řízení. 

- Ve věci stavebního řízení spolupracuje zřizovatel s externisty a stavebním poradním 
odborem. 
 - Budoucnost tedy sice není jasně daná, ve hře je několik variant (školné, zapojení MČ P7). 
Zřizovatel však dělá maximum pro to, aby nedošlo k zatížení školy neúnosným břemenem. 

3. Diskuse ke dni otevřených dveří a zápisu do 0. a 1. třídy. 
 - Dle zřizovatele by škola by měla připravit on-line formou, dle možností daných platnými 
protiepidemickými opatřeními. Při přípravě zápisu doporučuje spolupráci s budoucím ředitelem. 

4. Proběhlo shrnutí stavu řešení rodičovského podnětu z první třídy. Situaci ve třídě jsme již dříve 
konzultovali s paní ředitelkou a budeme ji nadále sledovat. 

5. Schválení dodatku Jednacího řádu ŠR Bratrské školy. 

 - Dodatek se týká formy, kterou bude zajišťováno hlasování (v případech, kdy jednání ŠR 
nemůže proběhnout osobně). 
 - Dokument byl schválen (pro 8, proti 0, zdržel se 0). 

6. Termín řádného zasedání ŠR: 16.3. v 17:15, opět on-line formou (zařídí Miroslav Šulák) 

 

 

Zápis pořídil:       Zápis ověřil: 

Mgr. Miroslav Šulák             Mgr. René Fischer, předseda ŠR  

 

………………………………….   …………………………………… 

       


