
Zápis z jednání školské rady Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, 
Květnového vítězství 57 dne 14. listopadu 2019 

 

Přítomni: Monika Dušková, Mgr. Lenka Felgrová, Mgr. Jana Hanáková, Václav Homolka, Mgr. Blanka 
Janečková, Ing. Tibor Kováč 

Hosté: RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy 

 
Program:  

1. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018/19 
2. Informace o dostavbě nového křídla školy 
3. Různé, diskuze 

 

Předseda školské rady ing. Tibor Kováč uvítal přítomné, seznámil je s programem a zahájil jednání o 
Výroční zprávě (všichni členové školské rady měli text VZ již předem k dispozici a seznámili se s ním 
před jednáním). 

 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018/2019 
 

Nejprve ředitel školy stručně shrnul nejdůležitější body VZ. Pedagogický sbor stárne, ale přesto se daří 
jej doplňovat i mladými učiteli. V současnosti na škole působí 3 pedagogové, kteří si teprve doplňují 
požadovanou klasifikaci dálkovým studiem pedagogických fakult. Škole se daří dobře připravovat žáky 
na další studium, o čemž svědčí i úspěšnost v celostátních přijímacích zkouškách, kde již několik let 
dosahují žáci 5. 7. i 9. ročníků výsledky nad celostátním průměrem. Nejvýznamnější událostí 
hodnoceného školního roku bylo zahájení přípravných prací pro dostavbu nového křídla školy. 

Dotazy k VZ: 

Byly uděleny tři druhé stupně z chování, co bylo důvodem – neomluvené hodiny, agresivní chování. 

Výroční zpráva byla následně jednomyslně všemi členy schválena. 

 

2. Informace o dostavbě nového křídla školy 
 

Ředitel školy informoval o průběhu dostavby školy. Cílem je nyní urychleně dokončit hrubou stavbu, 
aby od ledna 2020 mohly být započaty vnitřní práce. V současné době je největším problémem 
sjednocení plánované rekonstrukce elektrických rozvodů v původní školní budově, protože pro 
pokračování vnitřních prací je důležité, aby rekonstruované rozvody ve staré části školy mohly být 
správně propojeny s novým vedením v nové přístavbě. Projekt na rekonstrukci starých rozvodů by měl 
být zpracován a schválen nejpozději do konce ledna 2020, aby nedošlo ke zdržování stavby. 
Předpokladem je dobrá součinnost zadavatele stavby (investorem je MČ Praha 11) při zpracování 
projektu na rekonstrukci elektrických rozvodů (i zde bude investorem MČ Praha 11). Rekonstrukce 
měla být provedena již v roce 2019, ale na návrh vedení školy byl termín realizace posunut tak, aby 
veškeré práce proběhly se stavbou zároveň. Ukončení stavby je stanoveno na 31. 10. 2020, cílem 



vedení i všech zainteresovaných je ale posunout dokončení tak, aby v nové budově mohl být zahájen 
provoz se začátkem školního roku 2020/21. 

Byl vznesen dotaz, jak budou dále využívány prostory v MŠ, kde jsou nyní třídy základní školy (ty se po 
dokončení nového křídla přesunou do budovy ZŠ).  Mgr. Janečková vidí jako nejvhodnější využít tyto 
prostory pro zřízení přípravné třídy (dnes je o tyto třídy velký zájem, pro děti s OŠD jsou nejvhodnějším 
řešením a kapacita v ostatních základních školách je nejen naplněna, ale není schopna uspokojit 
všechny zájemce). Školská rada toto navržené řešení jednoznačně podporuje.  

 

3. Různé, diskuze 
 

Ve spolupráci s panem Homolkou byl vytvořen časosběrný snímek zahájení prací na dostavbě školy. 
Zpracování takového snímku je velmi časově náročné, každý měsíc je získáno zhruba 40 000 snímků, 
které nejprve musí být anonymizovány a poté projít náročným zpracováním do zrychlené podoby. 
Nově bylo domluveno, že takový snímek bude pořízen až po dokončení hrubé stavby a následně po 
celkovém dokončení stavby.  

 

Usnesení: 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového 
vítězství 57. 

Pro: 6  Proti: 0    Zdrželo se: 0 

 

Příští jednání školské rady bude svoláno k projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Chodov na rok 2020. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Hanáková 

 
Ověřil: ing. Tibor Kováč 

 

 

 


