
Zápis ze schůze Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Praze – Modřanech dne 6. června 2019 

 

Přítomni (bez titulů): L. Bukovská, L. Krotilová, J. Kulišová (ředitelka školy), M. Maitah, K. Niko-

laiová, Z. Olmerová, D. Poláková, P. Štěpnička. Prezenční listina členů školské rady je přiložena 

k originálu tohoto zápisu. 

 

Schůzi školské rady svolala ředitelka školy, Mgr. Kulišová. Přivítala a představila všechny přítomné 

a poděkovala Bc. Nikolaiové, která již nebude v radě dále působit. Rada v novém složení zvolila svým 

předsedou prof. Štěpničku (hlasování jednomyslné, prof. Štěpnička se hlasování zdržel) a následně 

potvrdila i platnost svého jednacího řádu ze dne 23. února 2018 (hlasování jednomyslné). 

 

Na svém navazujícím jednání školská rada diskutovala návrh rozpočtu školy na rok 2019, který 

představila ředitelka školy. Rada rozpočet jednohlasně schválila. Během rozpravy byl nadnesen 

problém zajištění náležitostí plynoucích ze směrnice GDPR (Mgr. Bukovská). Podle vyjádření 

ředitelky jmenovala škola svého zmocněnce pro GDPR a nevyužívá tudíž služeb externistů. 

 

Ředitelka školy informovala členy školské rady o tom, že stále nelze využívat učebnu fyziky, která je 

v havarijním a hygienicky nevyhovujícím stavu. Jelikož tato situace trvá již neúnosně dlouho a na 

rekonstrukci se prozatím nepodařilo získat prostředky z externích zdrojů (granty), bude situace řešena 

alespoň částečně opravou podlahy. Školská rada v této souvislosti požádala zástupce zřizovatele školy, 

aby na tuto neudržitelnou situaci upozorňovali příslušné orgány ÚMČ Prahy 12 a napomohli k hledání 

prostředků na generální opravu učebny (už i proto, že podobný osud hrozí dalším specializovaným 

učebnám školy). 

 

Ředitelka dále uvedla, že probíhá svépomocná revitalizace zahrady při hlavní budově školy a jsou 

plánovány rekonstrukce chodníků a zahrady u pavilonu školy. Rada kladně hodnotila akce pořádané 

školou a účastí školy. Ocenila sbližování školy s rodiči a to i prostřednictvím spolku rodičů, který byl 

nově ustaven. 

 

Školská rada diskutovala o nárůstu počtu žáků v prvních ročnících, které odrážejí mimo jiné výstavbu 

nových bytů v okolí školy. Podle rady by na tento vývoj měly orgány ÚMČ Prahy 12 a potažmo 

i hlavního města včas reagovat. Rada rovněž doporučila omezit používání mobilních telefonů ve škole. 

 

Zápis z jednání byl členy rady schválen hlasováním per rollam. 

 

Zapsal: P. Štěpnička  


