
                                       Zápis ze schůzky Rady školy  24/3 2015-03-25 

Přítomní: L. Dvořáčková. J.Ohanková,  J.Bencová,  J.Stárek 

Hosté: J.Kindlová,  R.Plischke,   I.Hoffmannová,  J.Hušek 

Omluveni: K. Jíchová, P.Blažka   

Program:    1./  změna v dopravní situaci  a značení přechodů v ulici Na Petřinách v souvislosti 

s brzkým    otevřením metra 

 Rada školy povazuje za nezbytné, aby proběhly další úpravy ve značení přechodů , a to v ulici 

Křenova  při  ústí do ulice Na Okraji a dále  při ústí  ulice Peštukova  do ulice Křenova. 

RŠ  společně s Radou školy  písemně osloví Odbor dopravy a životního prostředí MČ Prahy 6  

s konkrétními požadavky na navazující řešení dopravní situace v blízkosti školy. 

2./  Členové rady a hosté se seznámili s Metodickým doporučením MŠ k bezpečnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních.  

Vzhledem k charakteru naší školy, který si zakládá na komunitním životě dětí, učitelů a rodičů a 

dalších přátel, to bude velmi obtížné.  

Po dlouhé diskusi, co všechno je nezbytné provést, se Rada dohodla, že prioritou je vybudování kryté 

chodby mezi stávajícím vestibulem školy a jídelnou. Návrh řešení propojovací chodby, který 

vypracovalo před rokem již SNEO  obohatil novým pohledem pan Ing. arch. Hušek, který nové pojetí 

představil prostřednictvím modelu, který současně řeší změny  školní zahrady a školního dvora. Rada 

školy se zabývala také vytvořením zázemí pro recepci školy a potřebou nového funkčního oplocení 

celého školního areálu. Předmětem diskuse bylo i nezbytně nutné vytvoření pravidel k užívání 

zahrady a školního hřiště.  

Pí ředitelka pověřená Radou školy opět osloví Odbor školství a kultury  MČ Prahy 6 a bude usilovat o 

přednostní řešení požadavku výstavby propojovací chodby mezi školou a školní jídelnou, která by 

zajišťovala bezpečný přesun žáků, bez ohrožení cizími osobami. Nedostatek uzavřeného propojení se 

jeví RŠ jako nejslabší článek zabezpečení školy.  

3./  komunitní projekt KROK ZE ŠKOLY DO PŘÍRODY  proměna školní zahrady - hosté (rodiče žáků ZŠ 

Petřiny- sever) představili zpracovaný model zahrady inspirovaný potřebami žáků i učitelů (opět 

realizovaný p. Huškem).  Ing. Hoffmannová informovala zúčastněné o požadavku na grant podaný na 

Magistrát hl. města Prahy. Další informace se týkaly plánované proměny zahrady včetně úpravy 

zeleně a prořezu stávajících stromů.  Hosté přinesli i letáček s pozvánkou pro rodiče, žáky a učitele na 

dobrovolnou brigádu v zahradě dne 12.4. 1015. Prezentace projektu rodičovské veřejnosti proběhne 

v rámci velikonočních dílen 27.3.2015. 

Rada školy vidí jako velmi důležité pro úspěšnost projektu propojení s MČ a prostřednictvím 

prezentace projektu na školské komisi zviditelnění nemalého úsilí o změnu stávajícího stavu zahrady 

ve prospěch výuky a komunitního života školy.  Důležité bude i řešení uzavírání smluv s realizačními 

 firmami, financování projektu a právní ošetření zhodnocování majetku MČ prostřednictvím SRPŠ.  

Nutné se jeví projednání nejasných postupů s právním odborem MČ.  



ŘŠ předjedná možnost prezentace projektu na školské komisi – kontakt na předsedu komise pana 

Jiřího Růžičku. 

Finanční podporu projektu prvoplánově předjednal na podzimní valné hromadě spolek rodičů a 

přátel školy. V souvislosti s touto finanční podporou následovala diskuse o složení hodnotící komise, 

která bude kontrolovat hospodaření s příspěvkem od  SRPŠ ve výši 200 000Kč. Za Radu školy byla 

kooptovaná pí Ohanková, jejím zástupcem pí Dvořáčková. 

Členové Rady školy se písemně vyjádří k pravidlům zadávání zakázek firmám z důvodu větší 

objektivnosti. 

4./ Různé:   pí Ohanková  iniciovala diskusi ohledně hygieny na školních toaletách , pí ředitelka 
informovala radu školy o opatřeních, které byly a budou v souvislosti se zajištěním větší hygieny 
učiněny. O změny se nemalou měrou zasadili i sami žáci prostřednictvím školního parlamentu. 
V letních měsících dojde k dalším úpravám (dodání sušáků na ruce, dovybavení kabinek zásobníky 
toaletního papíru). 
 
RŠ by ráda nahlédla do zápisů ze školního parlamentu – přístup na webu školy. 

Dalším bodem diskuse bylo zajištění provozu školního hřiště o víkendech a možnost získání 

sponzoringu od firem sídlících na Petřinách – Pe3ny net. V této souvislosti Rada školy zmínila potřebu 

zbudování veřejného hřiště pro dospívající mládež a podporu petice, které již na sklonku roku 2014 

nasbírala za tímto účelem více jak 300 podpisů od občanů Petřin a okolí.   

Pozornost byla věnována i loňské rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně. ŘŠ informovala, že veškeré 

provozní i technické počáteční nedostatky byly a jsou operativně řešeny s OŠ MČ Praha 6 a 

realizátorem rekonstrukce.   

 

Zapsala J.Bencová 

 

 

 

     


