
Zápis ze zasedání Školské Rady
Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Datum jednání:  29. září 2021

Místo jednání: sborovna ZŠ a MŠ, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 22/121

Začátek jednání: 17.00 h

Konec jednání: 18.20 h

Jednání řídila: Naděžda Hrebíková

Počet přítomných členů: 8

Přítomní: Jan Kolář, Kateřina Divišová, Martin Tichý, Božena Brožová, 
                                           Kateřina Platt, Hana Kubínová Bimková, Karel Vejvoda, Jan 
                                           Huňka

Omluveni:            Šimon Ornest

Přítomní hosté: Naděžda Hrebíková

Zapisovatel: Jan Huňka

Ověřovatelka zápisu:  Božena Brožová

Program jednání:

1) představení členů ŠR

2) stanovení jednacího řádu

3) volba předsedy ŠR

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno 17:10.

2) Představení členů ŠR

Proběhlo představení členů Školské rady a stručné seznámení se Školskou radou a její 
činností.

3) Volba předsedy ŠR

Školská Rada zvolila za svého předsedu pana Jana Koláře a jako místopředsedkyni paní 



Hanu Kubínovou Bimkovou.

4) Stanovení jednacího řádu

Školská rada se dohodla, že návrh jednacího řádu jí bude předsedou zaslán elektronicky k
vyjádření a jeho přijetí proběhne jako první bod následující schůze Školské Rady.

5) Různé

V rámci jednání Školská Rada diskutovala:

- studie ulice Slezské okolo pracoviště Perunova; Karel Vejvoda přislíbil zaslat poslední 
verzi studie pro informaci

- problém projíždění po chodníku před pracovištěm Lobkovicovo; Je možné zajistit sloupek
na zámek?

- Zchátralost budovy pracoviště Perunova; Kdo má ve správě budovu a jak ideálně řešit 
potíže typu prasklá voda? Správcem budovy je přímo škola (ředitel) a kontaktem pro ni je 
v případě potřeby větších investic investiční odbor MČ P3.

- Zda by bylo možné provést vestavbu do půdy budovy pracoviště Perunova; Vzhledem k 
rostoucím nárokům na kapacitu tříd by vestavba mohla být vhodným řešením.

- Škola se zapojuje do experimentu formulářového vyplnění Výroční zprávy platformy 
Portál Pražana

- Škola vyjádřila   návrh na společné řešení pro příspěvkové organizace   MČ P3 se   
systémem na spisovou službu. Má MČ P3 nějaké řešení, které by bylo jednotně 
použitelné?

***

Zapsal: Jan Huňka

Ověřila: Božena Brožová Schválil: Jan Kolář


