Zápis z řádného jednání Školské rady
Bratrské školy
Datum: 5.1. 2022, 18:00;

Místo: Bratrská škola, sborovna

Přítomni: Miroslav Šulák (MŠ; za učitele), Hana Pokorná (HP; na učitele) Vladimíra Horová (VH;
za rodiče), Martin Horálek (MH; za rodiče), Jana Bubáková (JB; za zřizovatele), Alena Kellerová
(AK; za zřizovatele)
Hosté: Helena Wernischová (HW), Rostislav Konopa (RK)
Zapisovatel: Miroslav Šulák; Ověřovatel: Vladimíra Horová
Termín dalšího jednání: květen/červen 2022
(bude upřesněn dle harmonogramu závěru školního roku)

Program:
1. Školská rada
a) Na základě diskuse během minulého setkání schválila Synodní rada ČCE na svém
zasedání dne 30. 11. 2021 Dodatek Statutu Školské rady BŠ. Počet členů ŠR Byl snížen
z původních 9 na aktuálních 6 (tj. 2 za pg. pracovníky + 2 za rodiče + 2 za zřizovatele).
b) Ke dni 22.12. proběhly vypsány doplňovací volby do Školské rady, a to formou on-line
hlasování. Voleb se aktivně zúčastnilo 13 pedagogických pracovníků. Za pedagogy byla zvolena
RNDr. Hana Pokorná (12 hlasů pro kandidáta, 1 se zdržel hlasování).
c) připomenutí aktuálního znění Jednacího řádu Školské rady BŠ a Zřizovací listiny ŠR,
včetně dodatků.
2. Zpráva Ředitele Bratrské školy ke stavu školy
a) RK: Škola je stabilizovaná. Na jaře budeme hledat třídní učitelku pro novou 1. třídu,
Hana Pokorná bude třídní učitelkou současné 5. třídy, od února by měla nastoupit nová
vychovatelka školní družiny. Hledáme pedagogické posily pro 2. stupeň – ideálně v kombinaci
TV-Z nebo TV-INF. Novým kaplanem BŠ by se měl stát Karel Müller, seniorátní farář pro mládež
pražského seniorátu ČCE.
b) RK naplánoval lyžařský výcvik na nejbližší roky (únor 2022, leden 2023). Školy
v přírodě proběhnou na přelomu května a června (I. stupeň – penzion Lučanka v Jizerských
horách, II. stupeň – MEVPIS Vodňany). Plavání od února – Akvacentrum Šutka. Probíhá plošné
testování antigenním testem v pondělí a čtvrtek, navíc PCR testy vždy v pondělí.
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c) Stav a využití výpočetní techniky - IT specialista přímo ve škole chybí. MH nabízí
zprostředkování školení pedagogů k výuce Informatiky ve škole. MŠ: IT vybavení pro výuku je
dostačující, velmi citelně chybí IT specialista, aby bylo možné je využívat. Zaměstnanci postrádají
jakýkoliv uživatelský servis. Webové stránky dosud laskavě spravuje Roman Šafránek. Důležitý je
však obsah.
d) Proběhlo odborné proškolení pedagogů k výuce lyžování, pedagogové budou dále
vyškoleni ve zdravovědě, někteří absolvují zdravotnický kurz.
e) Prostorové zajištění výuky – RK: Stále hledáme prostory pro Přípravnou třídu v jiné
budově co nejblíže BŠ. Buduje se jurta na zahradě školy, bude dokončena během ledna. Jurta však
nebude sloužit jako plnohodnotná učebna. V případě, že do září 2023 (otevření 9. ročníku) nebude
k dispozici nová budova školy, uvažuje se o případném společném umístění 0. a 1. třídy do jiné
budovy.
f) HW: Společně s dalšími školami EA je Bratrská škola v péči špičkové účetní firmy. HW
referovala o hloubkové revizi účetnictví. Současný rozpočet BŠ je vyrovnaný (viz zápis Rady ŠPO
ze dne 30.11.2021), RK se snaží o úspory v oblastech, ve kterých předpokládá minimální dopad na
kvalitu vzdělávání dětí. HW vysvětlila obecné změny ve financování církevních škol, k nimž došlo
v uplynulých letech. V současnosti spadá církevní školství z pohledu státní správy do
mandatorních výdajů. Podařilo se dorovnat normativy školám, avšak dorovnány nejsou tzv. ostatní
neinvestiční výdaje. Jedním z důsledků je, že děti nemají dorovnány náklady na obědy. Dosud
byly obědy dětí v ZŠ TGM dotovány z rozpočtu BŠ částkou 17,- Kč/žáka/oběd. RK převedl tuto
platbu na rodiče formou dodatečné platby 2x ročně, rodiče byli informováni:
„Žákům, kteří chodí na obědy do jídelny ZŠ TGM na Ortenově náměstí bude od 1. ledna 2022 2x
ročně Bratrská škola účtovat režijní náklady, které jsou fakturovány Bratrské škole za oběd pro jednoho
žáka. V současné době činí 17,- Kč. V minulých letech škola tyto náklady platila ze svého rozpočtu, ale s
narůstajícím počtem žáků, kteří chodí na obědy, není dále toto dotování obědů ze strany školy možné.
Protože škola nevlastní jídelnu ani nemá vlastní výdejnu jídla, nedostává podle zákona z rozpočtu MŠMT
na obědy žáků ani korunu dotací. Naše děti tak chodí na obědy do jídelny ZŠ TGM, ale jídelna nám účtuje
režijní náklady za každý oběd v průměru za každého žáka měsíčně 350,- Kč, což činí ročně statisícové
částky (tyto náklady nejsou zisk ani platy zaměstnanců, ale suroviny, energie, příprava jídel atd.). Seznámil
jsem s touto skutečností radu ŠPO, která 30. 11. 2021 souhlasila s tím, že škola bude tyto poplatky účtovat
rodičům. Peníze budou použity na rozvoj I. a II. stupně.“

c) RK: Vzhledem ke všeobecnému navyšování provozních nákladů plánujeme v nejbližších
letech zvyšování školného max. v jednotkách procent.

3. Zpráva Heleny Wernischové o postupu příprav stavby nové školní budovy
a) HW: Dosud probíhá výběrové řízení formou veřejné soutěže na dodavatele stavby nové
budovy. Stavba podléhá povinnosti vyhlášení veřejného VŘ dle zákona o veřejných zakázkách,
aby byl zřizovatel oprávněn žádat o dotaci z fondů EU (stavba je projektována jako energeticky
pasivní budova). Doba trvání VŘ je závislá na dotazech vznesených uchazeči. Po uzavření VŘ
bude předáno zřizovateli, který má k tomu účelu zřízeny 2 komise, které posoudí relevantnost
konkrétních nabídek.
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b) HW: V předstihu probíhá příprava sloučení školských právnických osob BŠ a EA.
S ÚMČ Praha 7 byl projednán a schválen dodatek ke smlouvě o současném umístění obou škol
v nové budově. Součástí smlouvy o společné stavbě nové budovy je ustanovení, že nájemní
smlouva s BŠ v současné budově nebude ukončena, dokud nebude postavena nová budova.
odkaz: https://www.praha7.cz/usneseni-archiv/usneseni/?id=33641&type=regularRes
Dle dodatku smlouvy je termín nejpozdějšího zahájení stavby 31.12.2022. Po uzavření VŘ bude
ŠR informována o dalším harmonogramu.
HW za zřizovatele garantuje, že provoz a rozšíření 2. stupně bude pokračovat i v případě, že v roce
2023 nebude k dispozici nová budova. Nedostatek prostor se bude řešit případným umístěním 0. a
1. ročníku do jiné budovy (viz bod 2e tohoto zápisu).

4. Škola a ŠR
a) Volba orgánů Školské rady BŠ.
- předsedkyně ŠR: Vladimíra Horová (5 pro, 1 se zdržel, 0 proti)
- místopředseda ŠR: Miroslav Šulák (5 pro, 1 se zdržel, 0 proti)
b) ŠR považuje za důležité dbát na dostupnost informací pro rodiče. Prosíme o aktuálnost
obsahu webových stránek.
c) Diskuse Školské rady:
VH: obavy z prohlubující se diferenciaci 1. a 2. stupně.
HP: Do jisté míry přirozený vývoj (daný vznikem II. stupně) prohloubený separací tříd v důsledku
hygienických opatření. Stále však chceme pokračovat ve společných projektech.
MH připomněl komunitní charakter školy. Velice důležitý je i duchovní prvek, prvek společenství
a sdílených hodnot. Doporučujeme stavět na týmových základech. Dobré jméno a bezpečné klima
školy stojí na vzájemné otevřenosti a komunikaci, přátelských vztazích, stejně jako praktickém
uplatňování křesťanských hodnot ve vzdělávání.
MŠ, JB: Doporučujeme pracovat na stmelování pedagogického sboru (za první pololetí se
zaměstnanci společně sešli jen jednou, v srpnu 2021), stejně jako zapojení rodičů do školních
aktivit.

Zápis pořídil:

Zápis ověřila:

Miroslav Šulák

Vladimíra Horová

………………………………….

……………………………………
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