
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Řevnice 
konané dne 8. 7. 2014 v Řevnicích. 
 
Přítomní členové:  
Za rodiče: Lenka Dvořáková, Jiří Kylar 
Za pedagogy: Ludmila Chroustová, Eva Hanykýřová 
Za zřizovatele: Pavel Černý, Martin Sudek 
Host: Pavlína Seidlerová – ředitelka ZŠ Řevnice 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájila ředitelka ZŠ Řevnice Mgr. Pavlína Seidlerová. Seznámila nově zvolené členy 
ŠR s úkoly a cíli ŠR a se způsobem fungování ŠR (jednací řád, doba trvání mandátu atd.). 
 
2. Volba předsedy a místopředsedy 
Na předsedu ŠR byl navržen Jiří Kylar, na místopředsedkyni Eva Hanykýřová. 
Jiří Kylar byl zvolen předsedou ŠR hlasy všech členů ŠR. 
Eva Hanykýřová byla zvolena místopředsedkyní ŠR hlasy všech členů ŠR. 
 
3. Stížnost pana Kubrichta 
Ředitelce školy a členu ŠR Martinu Sudkovi byla podána stížnost na to, že do závěrečných 
dnů po pedagogické konferenci škola nezajistila dostatečnou výuku žáků a že kvůli tomu 
utrpěla úroveň vzdělání. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s činnostmi žáků 
v inkriminovaném období a upozornila, že většina mimoškolních aktivit dříve organizovaných 
v průběhu školního roku byla letos soustředěna do závěrečných dnů pro pedagogické 
konferenci. Celkový čas strávený dětmi mimo školu bez výuky ve třídách se tedy určitě 
nezvětšil, pouze se aktivity koncentrovaly do kratšího období. 
Paní ředitelka slíbila zaslat členům ŠR přehled aktivit třídy loňské 7.A ve školním roce 
2012/2013 a 8.A ve  školním roce 2013/2014, které se stížnost obzvláště týkala, aby bylo 
možné porovnat rozsah těchto aktivit v obou letech. 
Protože stížnost ostatní členové ŠR mimo M. Sudka neobdrželi, vyjádří se k ní Školská rada 
až po prostudování všemi členy. Poté také zašle stěžovateli oficiální odpověď. M. Sudek slíbil 
zaslat stížnost všem členům ŠR.  
 
4. Výroční zpráva 
Výroční zpráva ZŠ Řevnice za rok 2012/2013 nebyla dosud schválena. Paní ředitelka upraví 
výroční zprávu podle připomínek a požadavků zřizovatele a předá ji radě města, která má 
pravomoc výroční zprávu schválit. Tuto zprávu zašle na vědomí i členům ŠR. 
 
5. Sociální fond a Klub přátel školy 
Školská rada projednávala možnost, jak umožnit žákům ze sociálně slabších rodin účastnit se 
finančně náročnějších akcí školy (školy v přírodě, sportovní výcviky apod.). Zvažovala se 
možnost založení zvláštního fondu, z něhož by mohly být tyto aktivity hrazeny. Fond by mohl 
být spravován Klubem přátel školy (sdružení rodičů ve formě spolku). Tato forma by 
umožňovala zároveň přijímání sponzorských darů, peněz ze sběru a dalších „výdělečných“ 
aktivit žáků školy a jednoduché a zároveň veřejně kontrolovatelné nakládání s těmito penězi. 
Téma bude projednáno na začátku září na zvláštní schůzce s třídními důvěrníky. Paní 
ředitelka zašle členům ŠR kontakty na třídní důvěrníky, aby mohla být tato schůzka svolána. 
 
6. Inspekční zpráva 



Paní ředitelka slíbila zaslat členům ŠR inspekční zprávu z nedávno uskutečněné inspekce 
v ZŠ Řevnice, jakmile ji obdrží z ČŠI. 
 
7. Obměna učitelského sboru 
Paní ředitelka informovala ŠR o učitelích, kteří ze ZŠ Řevnice odcházejí. Většinou se jedná o 
pedagogy, kteří byli přijati pouze na zástup. Doplnění pedagogického sboru do požadovaného 
stavu paní ředitelka řeší a z větší části již jsou noví učitelé známi. 
 
8. Další informace od ředitelky ZŠ 
Ředitelka ZŠ P. Seidlerová informovala školskou radu o: 
- potřebách a plánech investic týkajících se budov a areálu školy, 
- aktuální situaci v jednání se Sokolem a Lidovým domem ohledně pronájmu sportovišť, 
- rozhodnutí neúčastnit se projektu „I ve mně je lídr“, 
- vzdělávacím programu „Kritické myšlení“, který budou absolvovat v nadcházejícím školním 
roce všichni pedagogové ZŠ Řevnice. 
 
Zápis provedl: Pavel Černý 
 
Podpisy přítomných členů ŠR: 
 
 
 
 


