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Datum: 7.4.2015 od 16:00 ve sborovně ZŠW 

Přítomni: Kamil Douděra, Regina Bergerová, Jana Petrů, Ondřej Velek 

Omluveni: Tatiana Konrádová, Karolína Stupková 

Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW, Bc. Martin Damašek, předseda šk. výboru MČ P5 

Navržený program jednání: 

1. Změny členů školské rady za zřizovatele 

2. Rozvoj školy v areálu v ulici Mezi rolemi 

3. Aktuality ze školy 

4. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR v tomto kalendářním roce 

Průběh jednání: 

1) Na návrh p. Damaška byl program doplněn o bod Revize školního řádu z hlediska bezpečnosti. 

Doplněný program byl jednohlasně schválen. 

2) Za MČ Praha 5 byli do ŠR ZŠW nově zvoleni p. Velek a pí. Konrádová. 

3) ŠR se seznámila s projektem rozvoje areálu školy v ulici Mezi rolemi (v příloze), který připravil 

Spolek rodičů. ŠR doporučuje dopracování důvodové zprávy (pedagogické potřeby) se 

střednědobým výhledem a její následné předložení zřizovateli (školský výbor a rada). 

4) Ředitel školy p. Seleši informoval o dění ve škole 

- zápisy (50 přihlášek / 25 přijato / 1 odvolání) 

- proběhly ročníkové práce 8. třídy 

- 22/6/15 proběhne Akademie školy. Zástupci zřizovatele jsou zváni 

- 7. třída se zapojila do akce Příběhy našich sousedů 

- Bibliobus – knihovna až do školy 

- od září vychází pravidelný týdenní školní zpravodaj – Žurnál (možno stáhnout i z www stránek) 

- zapojení Spolku rodičů do úprav areálu (finanční participace cca 600tis, třídní brigády) 

- p. Velek doporučil propojit aktivity školy na komunitní školu Pod Žvahovem  (kroužky, masopust, 

atd..), domluvit spolupráci se záchrannou stanicí v Jinonicích (vybudování zoo koutku). Dále 

doporučil koordinovat sběr odpadu v areálu Přírodního parku Prokopské a Dalajské údolí (viz 

http://www.sportici.info/storage/brigada_2014-10-12_cleanup.pdf, pytle zdarma poskytne ČSOP 

v akci www.uklidmesvet.cz). 

- Dále p. Velek nabídl zveřejnit pozitivní informace o ZŠW ve zpravodaji MČ P5  Pětka pro vás (číslo 

6/2015 – uzávěrka 20.5.). 

5) MČ P5 požaduje v reakci na ždárskou tragédii zakotvit v Školním řádu režim vstupu do budovy 

školy pro třetí osoby a zveřejnění ŠŘ na webových stránkách. Obojí současný ŠŘ ZŠW již splňuje. 

Připravuje se vyhláška MŠMT, která tuto oblast upřesní. Podle ní bude ŠŘ revidován. Takto 

upravený a schválený Školní řád by měl platit nejpozději od 1/9/2015. 
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6) Příští jednání ŠR se uskuteční na podzim 2015 (schvalování výroční zprávy). Termín zajistí a ŠR 

svolá p. Douděra. V případě potřeby bude schválení upraveného školního řádu provedeno 

elektronicky per rollam v průběhu srpna 2015. Zajistí p. Douděra po obdržení návrhu šk. řádu. 

Zapsal: K. Douděra 

Příloha: Nový pavilon pro II. stupeň – objemová studie 
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