
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Řevnice 
konané dne 28. 8. 2014 v Řevnicích. 
 
Přítomní členové:  
Za rodiče: Lenka Dvořáková, Jiří Kylar 
Za pedagogy: Ludmila Chroustová, Eva Hanykýřová 
Za zřizovatele: Pavel Černý 
Host: Pavlína Seidlerová – ředitelka ZŠ Řevnice 
 
1. Inspekční zpráva 
Paní ředitelka seznámila členy ŠR se závěry inspekční zprávy a s kroky, které činí pro 
nápravu zjištěných nedostatků. Školská rada projednala inspekční zprávu i vyjádření paní 
ředitelky a nemá k nim námitky. 
 
2. Stížnost pana Kubrichta 
Paní ředitelka zaslala členům ŠR přehled aktivit třídy loňské 7.A ve školním roce 2012/2013 a 
8.A ve  školním roce 2013/2014. Z těchto podkladů jasně vyplývá, že v obou letech byl počet 
aktivit mimo klasickou výuku v měsíci červnu přibližně stejný, při srovnání za celé 2. pololetí 
bylo takovýchto aktivit dokonce více v roce 2012/2013. Co se týče obsahové náplně těchto 
aktivit, Školská rada neshledala, že by se jednalo o „promarněný čas“  jak uvádí ve své 
stížnosti Jan Kubricht. Školská rada proto považuje zmíněnou stížnost za neopodstatněnou. 
 
3. Sociální fond a Klub přátel školy 
Předseda ŠR Jiří Kylar připraví základní stručný dokument, k čemu by KPŠ měl sloužit, kdo 
by měli být jeho členové, jakým způsobem by se v něm shromažďovaly finance a jak by se o 
využití financí rozhodovalo. S tímto materiálem ŠR následně seznámí třídní důvěrníky. 
 
4. Rozpočet školy 
ŠR projednala návrh rozpočtu ZŠ Řevnice na rok 2015 - část příspěvky zřizovatele. K této 
části rozpočtu nemá ŠR připomínek. 
Zbylé části rozpočtu budou projednány na říjnové schůzce ŠR. 
 
5. Školní vzdělávací program 
Školské radě byl paní ředitelkou předložen nový Školní vzdělávací program. ŠR se k němu 
vyjádřila tak, že nemá námitek, aby se podle něj začalo vyučovat od 1. září 2014. 
 
8. Další informace od ředitelky ZŠ 
Ředitelka ZŠ P. Seidlerová informovala školskou radu o: 
- přípravách na školní rok 2014/2015, 
- aktuální situaci v jednání se Sokolem a Lidovým domem ohledně pronájmu sportovišť, 
- zajištění IT služeb sdružením Dobnet, 
- výpovědi kolektivní smlouvy odborové organizaci. 
 
Zápis provedl: Pavel Černý 
 
Podpisy přítomných členů ŠR: 
 
 
 


