Bratrská škola, církevní základní škola
Rajská 3
170 00 Praha 7
Zápis ze setkání Školské rady

Datum: 15. 6. 2021, 18:00
Místo: ZŠ Bratrská
Přítomni: Mgr. René Fischer, Mgr. Vladimíra Horová, Ph.D., Mgr. Jana Bubáková
Hosté: Mgr. Helena Wernischová
Omluveni: Mgr. Miroslav Šulák, Mgr. Martin Horálek, Mgr. Pavlína Radová (host)

Zapisovatel: Mgr. Vladimíra Horová, Ph.D.
Ověřovatel: Mgr. René Fischer

Program:
1. Bylo konstatováno, že školská rada v přítomném zastoupení není usnášeníschopná.
2. Personální situace v pedagogickém sboru na školní rok 2021/22
Paní Wernischová informovala školskou radu, že pedagogický sbor je nyní kompletní. Dle jejích
informací školu opouští paní ředitelka Radová, paní zástupkyně Kracíková, jedna paní
vychovatelka (na mateřskou dovolenou), jeden vychovatel a paní asistentka z 5. třídy. Od nového
školního roku nastupuje nový pan vychovatel a třídní učitelka do první třídy. Tato se v úterý 16. 6.
2021 spolu s panem ředitelem Konopou setkala s rodiči budoucích prvňáčků. Třídní učitel/ka
budoucí 6. třídy a budoucí zástupkyně ředitele by měli být představeni později.
Asistentkou budoucí první třídy by se měla nově stát paní Bc. Eva Háchová.
V přípravném týdnu bude probíhat slaďování týmu pod vedením paní Kynclové.
3. Zpráva o stavbě nové budovy pro Bratrskou školu
Paní Wernischová informovala školskou radu o rozhodnutí Synodu ČCE ze dne 21. 5. 2021,
kterým zřizovatel podpoří stavbu nové budovy s tím, že v budově bude umístěna ještě i střední
odborná škola Evangelické akademie z Prahy 4. Paní architektka Seho upravila projektovou
dokumentaci a orgány obou škol, především rady ŠPO začnou na podzim jednat o jednotlivých
procesech sdílení tak, aby byly provozně, ekonomicky i legislativně sladěné. Všechny tyto změny
má zřizovatel předjednány s MČ Praha 7 a zahájil jednání o dodatku ke Smlouvě o právu stavby.
Pronájem současné budovy byl MČ Praha 7 prodloužen do konce školního roku 2023.

4. Informace o kontejnerech pro družinu (paní Wernischová)
Paní Wernischová informovala školskou radu, že chybějící prostory pro další třídu druhého stupně
se budou řešit plně v rámci stávající budovy, využijí se prostory současné družiny. Kontejner bude
po dokončení schvalovacích procesů umístěn v prostorech původní školní zahrady a bude dle
potřeby využíván družinou.
5. Aktuální složení školské rady ZŠ Bratrská
V období od posledního setkání školské rady proběhly neúspěšně dovolby zástupců z řad
pedagogů a rodičů. V případě pedagogů se nepřihlásil žádný kandidát, v případě volby zástupce za
rodiče se voleb nezúčastnil dostatečný počet voličů. Stále tedy chybí dva zástupci za pedagogy a
jeden za rodiče. Doplňující volby vyhlásí nový pan ředitel v novém školním roce.
Paní Wernischová informovala školskou radu, že Synodní rada zvolila dosud chybějícího 3.
zástupce do školské rady za zřizovatele.
Předseda školské rady pan Mgr. René Fischer avizoval svoji rezignaci na člena školské rady od
nového školního roku.
I po těchto změnách by po doplnění chybějících členů školská rada měla od září zůstat
usnášeníschopná.
6. Různé
Proběhla diskuze nad současnou situací a možnostech zlepšení. Zazněla prosba o lepší
informovanost rodičů i pedagogů, především v tomto přechodném období.
Další setkání školské rady by mělo proběhnout v říjnu 2021, v plánu je i společné jednání s radou
školské právnické osoby.

Zápis pořídila:

Zápis ověřil:

Mgr. Vladimíra Horová, Ph. D.

Mgr. René Fischer, předseda ŠR
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