
ŠKOLSKÁ RADA  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY 

Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany 
 

Zápis z jednání Školské rady 
 
Termín:    středa 4. 4. 2018 v 18.00 v budově školy  
Přítomní členové rady:     Pavla Nádvorníková, Petr Nádvorník, Magda Marková, Petr Novák, Michal 

Manhart, Hana Prokopová, Iztok Toplak, Kateřina Landová, Jana De 
Merlier, Jitka Langová 

Omluvení členové rady:  Barbara Sůsová, Markéta Mayerová 
Host:     Iva Fischerová – ředitelka školy, Petr Prokop – předseda finančního výboru 
________________________________________________________________________ 
 
Program: 

 
1) Projednání Inspekční zprávy České školní inspekce 

Školská rada prostudovala a projednala Inspekční zprávu z listopadu 2017 i návazné připomínky a 
námitky vedení školy. Paní ředitelka na zasedání navíc přečetla podstatné části dopisu, který spolu 
s dokumenty poslala vedení České školní inspekce, pro lepší orientaci v postoji školy. Celá záležitost 
byla před jednáním Školské rady projednána se zřizovatelem, který zcela podpořil všechna stanoviska 
školy. 
Závěr: 
Školská rada jednomyslně a bez námitek podporuje stanovisko školy. 

 
2) Projednání a schválení čerpání rozpočtu za rok 2017  

Čerpání rozpočtu za rok 2017 bylo již diskutováno na podzim, kdy došlo k 1. úpravě rozpočtu. Před 
koncem kalendářního roku proběhla 2. a poslední úprava vedením školy, kterou nyní se skutečným 
čerpáním dostala Školská rada k projednání. 
Bylo poukázáno na vysoké náklady bankovní poplatky v kapitole 2.4, kterou paní ředitelka vysvětlila 
velmi vysokým počtem bankovních transakcí, které škola má.  
 
Závěr: 
Školská rada projednala a bere na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2017. 
  

3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 
Byl podán návrh, aby při navrhování rozpočtu bylo lépe reflektováno skutečné čerpání v předchozích 
letech a výpočtový model se nejen podle toho upravoval. Paní ředitelka tento návrh vítá, nicméně pro 
modelování rozpočtu chybí škole ekonom, pro kterého je již delší dobu otevřená pozice, ale nedaří se 
ji naplnit. 
 
Závěr: 
Školská rada projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu za rok 2018. 
 

4) Diskuze a různé  

- Spolupráce se ZŠ Bežigrad ve slovinské Lublani: Iztok Toplak informoval o vývoji 
spolupráce mezi školami v Lublani a v Dolních Břežanech. Aktuálně probíhá fotosoutěž 
s tématem Dolní Břežany a okolí, která má zachytit, jak to tu vypadá a jak se tu žije. Cenou 
ve fotosoutěži bude věcná odměna financovaná panem Toplakem, hlasovat o vítězi bude 
žákovský parlament školy. Za ZŠ Dolní Břežany tuto iniciativu zastřešuje pan učitel Adam 
Gallus. Cílem je uskutečnit výměnnou výstavu fotografií žáků Dolních Břežan a lublaňské 
školy. Školská rada tuto iniciativu podporuje. 

- GDPR (regulace o ochraně dat platná od 25.5.2018) – Pan Manhart informoval o způsobu 
implementace GDPR do školy. Změny, které bude muset škola provést, jsou především 
procesního charakteru, nicméně bude i nějaký dopad do stávajících systémů a databází školy. 
Škola například má povinnost vymazat ta data, která nemá důvod schraňovat. Pro nastavení 
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nových procesů a opatření je předpokládaná náročnost 1 člověk (FTE) na 1,5měsíce. DPO 
(Data Protection Officer) bude pro školu externí. 

- Projekty – Jana De Merlier informovala o 4 aktuálních projektech z prostředí školy:  

 projekt Žijeme pohybem – nový projekt financovaný napůl zřizovatelem 
a soukromým subjektem, ve spolupráci s odborníky, pedagogy a žáky 
školy vznikne nová metodika výuky tělocviku 

 výstavba nové školky – předpokládané datum otevření – září 2019 
 vybudování polyfunkčních dílen v budově bývalé tělocvičny – stále ve 

fázi žádosti  o financování z IROPu 

 vybudování počítačové učebny a nákup notebooků pro učitele do tříd 
 
Další zasedání Školské rady proběhne v podzimním termínu a bude oznámeno s dostatečným 
předstihem.  
 
V Dolních Břežanech dne 10. 4. 2018 
Zapsala: Hana Prokopová  
 

 


