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Zápis z jednání Školské rady Bratrské školy 
 

Datum: 12.10. 2022, 17:00 

Přítomni: Mgr. Vladimíra Horová (za rodiče), Mgr. Jana Bubáková (za zřizovatele), Mgr. Alena 

Kellerová (za zřizovatele), RNDr. Hana Pokorná (za učitele), Jan Průcha (za učitele) 

Hosté: Mgr. Rostislav Konopa, Mgr. Helena Wernischová 

Omluven: Martin Horálek 

Zapisovatel: Jana Bubáková 

 

Program:  

1. Uvítání a představení nového člena Školské rady za učitele 

2. Předběžné stanovení termínu pro online schůzku ke schválení nového školního řádu – 

19.10.2022 v 19:00 

3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/2022 

Zpráva byla jednomyslně schválena. Nepřítomný pan Horálek se předem vyjádřil v emailu, 

že zprávu také schvaluje. 

 

4. Informace paní Wernischové o současné situaci v jednání o projektu stavby nové 

školní budovy  

  

- čeká se až Ministerstvo životního prostředí vydá pravidla pro žádost o dotaci 

z Modernizačního fondu – Energetická účinnost ve veřejných budovách a 

infrastruktuře. Škola má velkou šanci tuto dotaci získat. 

- Česká biskupská konference spolupracuje se soukromými nadacemi ve společném 

zájmu podpořit finančně podpořit církevní školy, zvláště v aktivitách integrace 

žáků – migrantů z UA. Vznikl nadační fond, z kterého by měla být možnost čerpat 

peníze na tyto účely, zřizovatel jedná prostřednictvím ČBK s donory. 

5. Informace pana ředitele 

- stále se jedná o pronájem prostor pro „nuláček“ 

- škola získala povolení pro chov včel na zahradě školy 

- MČ Praha 7 je vstřícná při jednání o prodloužení nájemní smlouvy až do doby, kdy 

bude dokončena stavba nové školní budovy. Termín začátku stavby zatím není 

jasný vzhledem k výše zmíněným okolnostem – nelze predikovat termín získání 

„ekologické dotace“ na novostavbu školy, sledujeme bedlivě podmínky FŽP, 

abychom mohli náš projekt k dotačnímu řízení předložit. 

- ředitel poskytl informace o rozvojových projektech a grantech, z kterých škola 

může získat peníze např. na pomůcky, na pomoc ukrajinským žákům a jiné 
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- na škole vznikl Spolek rodičů, který by rád spolupracoval se Školskou radou 

- personální situace ve škole:  jeden učitel odešel, hledá se náhrada 

- na škole je 10 ukrajinských žáků, jsou plně integrováni, na škole pracuje 

koordinátor pro tyto studenty. Díky finanční podpoře od zřizovatele a solidárních 

rodičů se mohou účastnit všech akcí školy. 

6. Diskuse 

- Informace od paní Horové o jednání s rodiči. Proběhla diskuse o otázce zvyšování 

nároků na žáky versus klidné prostředí bez stresu. 

- V závěru se všichni zúčastnění shodli na tom, že je třeba mít na děti vyšší nároky, 

aby úspěšně obstály v dalším studiu, ale vždy se musí respektovat osobnost dítěte, 

nevytvářet ve škole atmosféru strachu. Učitel by měl dětem pomoci najít jejich 

silné stránky, překonávat překážky, nebát se dělat chyby, ale poučit se z nich. 

 

 

 

Zápis pořídila:      Zápis ověřila: 

Jana Bubáková            Vladimíra Horová 

 

………………………………….   …………………………………… 
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