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Zápis z jednání školské rady 

Přítomni: Jana Petrů, Diana Bubníková, Kamil Douděra, Tomáš Homola  

Omluveni: Karolína Stupková, Regina Bergerová 

Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW 

Datum: 24.6.2014 od 16:30 v ateliéru ZŠW 

Program: 

1) K programu ŠR nebyly vzneseny žádné připomínky. 

2) Ředitel ZŠW Pavel Seleši přednesl informaci ohledně, ukončení oprav a zprovoznění objektu 

636 v ulici Mezi rolemi (pavilon B). Zástupce kolegia i rodičů poděkovali zástupcům 

zřizovatele za jejich podporu pro realizaci této akce. Pavilón B bude slavnostně otevřen 

1/9/2014. V pavilonu B budou umístěny zejména dílny pro ruční práce, učebny jazyků a sklad 

pomůcek. 

P. Homola doporučuje podat co nejrychleji žádost zřizovateli na zateplení pavilonu B a 

zároveň i na výměnu oken kvůli lepší světelnosti. 

3) Ředitel ZŠW Pavel Seleši následně přednesl záměr na další využití a zkvalitnění celého 

prostoru mezi objekty pavilonů A-D. 

Pan Homola nejprve informoval o situaci na Žvahově. Vzhledem k rozsudku ústavního soudu 

a  následném rozhodnutí rady městské části a červnového zastupitelstva je současná situace 

na Žvahově zakonzervovaná až do roku 2018. Případný přesun ZŠW tudíž není na pořadu dne 

a otázkou je, zda je s ohledem na potřeby ZŠW vůbec reálný. 

Dále pan Homola uvedl, že areál Mezi rolemi, který využívá ZŠW a na kterém jsou umístěny 

pavilony A-D je majetkem HMP a je svěřen městské části Prahy 5 výhradně pro školské 

využití. V areálu může být provozována mateřská, základní i střední škola. Je možné zapojit i 

soukromé školské subjekty. 

Zástupci zřizovatele navrhují, aby škola a Spolek rodičů podali co nejdříve (ideálně ještě 

v září) žádost ohledně demolice Pavilonů C a D které jsou v havarijním stavu a současně přišli 

s návrhem (studií) co by na tomto místě chtěli postavit, k jakým účelům a jak by na tom mohl 

Spolek rodičů participovat (např. na vybavení, svépomocné práce, atd). Spolek rodičů a škola 

by se mohli následně podílet na architektonické soutěži k podobě nové stavby. 

4) Ředitel ZŠW Pavel Seleši informoval přítomné o nejdůležitějších akcích tohoto školního roku 

(Jarmarky, Akademie, divadlo 8. třídy, výměnný pobyt 7. třídy ve Francii, projekt inkluze). 

Zástupci zřizovatel požádali o zasílání případných pozvánek na tyto akce pomocí e-mailu. 

Vzhledem k nutnosti drobných úprav ve školním řádu požádal ředitel školy o odhlasování 

těchto úprav per rollam e-mailem během prázdnin. 

Návrh nového školního řádu zašle p. Seleši nejpozději 18/8/2014 p. Douděrovi, který je 
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obratem e-mailem rozešle ostatním členům ŠR k odsouhlasení s termínem k vyjádření 

nejpozději do 25/8/2014. 

Zástupci zřizovatele byli pozváni na slavnostní zahájení nového školního roku a slavnostního 

otevření pavilonu B. 

5) Příští jednání ŠR se uskuteční na konci září 2014 a bude na něm schvalována Výroční zpráva 

ZŠW. Termín zajistí a ŠR svolá p. Douděra. 

6) Na závěr si přítomní prohlédli pavilon B a stavbu altánku 3. třídy na horní zahradě. 

 

Zapsal: Kamil  Douděra 


