Bratrská škola, církevní základní škola
Rajská 3
170 00 Praha 7
Zápis z jednání Školské rady

Datum: 16.3. 2021, 17:15
Místo: Online formou (MS Teams)
Přítomni: Mgr. Miroslav Šulák (za učitele), Mgr. Vladimíra Horová, Ph.D., Mgr. René Fischer,
Mgr. Jana Bubáková, Mgr. Martin Horálek.
Hosté: Ing. Jiří Schneider, Mgr. Helena Wernischová, Mgr. Rostislav Konopa
Zapisovatel: Mgr. Miroslav Šulák
Ověřovatel: Mgr. René Fischer

Program:
1. K rukám předsedy ŠR byly podány rezignace tří členů ŠR (L. Kantora, D. Razíma a K.
Kracíkové).
- ŠR bere rezignace na vědomí.
2. Zpráva o aktuálním stavu školy (Mgr. Radová - viz přílohy)
- ŠR bere zprávu na vědomí.
3. Představení Mgr. Rostislava Konopy, budoucího ředitele
- Mgr. Konopa je ochoten se co nejdříve setkat s pedagogy. Chce vést samostatné rozhovory
s pedagogy, aby se jich zeptal na jejich představy, obavy. Nicméně podnikat oficiální kroky může
zatím jen omezeně, protože do 1. 8. nemá s Bratrskou školou žádný formální smluvní vztah. Veškeré
kompetence má v rukou paní ředitelka Radová, se kterou je v kontaktu.
- Mgr. Konopa v minulých ředitelských angažmá působil jako krizový manažer, proto byla
doba jejich trvání kratší.
- Počítá s celým funkčním obdobím 6 let.
- Svoje rozhodnutí pro BŠ vysvětluje zkušenostmi s menšími školami a sympatií k principu
komunitní školy. Souhlasí s tím, že základní hodnotou, která je důležitá pro rodiče, je bezpečné
prostředí a vzájemná důvěra mezi všemi články BŠ.
4. Jiří Schneider za zřizovatele slibuje, že co nejdříve nominuje chybějícího zástupce ve ŠR.
5. Zpráva o ekonomickém výhledu a stavbě nové budovy (Schneider)

- Zřizovatel prohlašuje, že bude financovat stavbu, a to obě etapy. Bylo vydáno stavební
povolení a je v jeho zájmu, aby stavba započala co nejdříve.
- Zřizovatel bude stavbu financovat částečně z komerčního úvěru – počítá do budoucna
s nutností zvýšení školného na únosnou hodnotu, které ovšem přichází v úvahu až v době po
přestěhování do nové budovy. Mimo to lze využít dlouhodobý potenciál k pronájmu některých
prostor samostatnou smlouvou (např. pronájem tělocvičny či jídelny mimo rozsah uvedený ve
smlouvě s ÚMČ P7).
6. Otevření přípravné třídy
- Termín umístění prvního kontejneru závisí na rychlosti úředního řízení k stavebnímu
záboru.
- Zřizovatel i ÚMČ P7 mají zájem na otevření přípravné třídy v BŠ.
- Doporučujeme změnit formulaci v informaci pro rodiče, a to vzhledem ke garanci
zřizovatele, že stavět se bude a s přípravnou třídou se počítá (pakliže do ní bude zapsáno alespoň 10
žáků).
7. Termín příštího zasedání ŠR: předběžně květen 2021. Domluvíme se operativně podle vývoje
epidemické situace. Do příštího zasedání proběhne dovolba 2 zástupců za pedagogy a 1 zástupce za
rodiče do ŠR. Stejně tak bude nominován třetí zástupce za zřizovatele.

Zápis pořídil:

Zápis ověřil:

Mgr. Miroslav Šulák

Mgr. René Fischer, předseda ŠR
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