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Zápis a usnesení ze 17. zasedání školské rady dne 18. 10. 2017 
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově 

postižené,  
Radlická 115, Praha 5 

 
Den, čas a místo konání:  

18. 10. 2017, 14:45 hodin, budova Gymnázia pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 115, Praha 5 
 

Přítomní: 

Mgr. Ivana Seifertová, Ing. Jakub Jelínek, PhDr. Milan Pešák, Martin Navrátil, Tomáš 

Koudelka 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Nataša Šturmová 
 

 

Program: 

1) Přivítání a představení členů školské rady 

2) Projednání a schválení Programu jednání školské rady 
3) Projednání a schválení Jednacího řádu školské rady 
4) Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

5) Projednání a schválení Souhrnné informace o změnách v ŠVP jednotlivých oborů 
k 1. 9. 2017 

6) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 
7) Projednání a schválení změn Školního řádu k 18. 10. 2017 
8) Projednání a přijetí usnesení ve věci Žádosti o vyjádření k působnosti ředitele školy na 

konci 6 letého funkčního období 
9) Různé 

 
Ad 1) Členové byli přivítání a představeni předsedou minulé školské rady 
 

Ad 2) Školská rada projednala Program jednání školské rady 
  Usnesení č.1/VŠR/2017: Školská rada schvaluje Program jednání školské rady 

Hlasování: pro 5; proti: 0; zdržel se: 0 
 

Ad 3)  Školská rada projednala Jednací řád školské rady  

 Usnesení č.2/VŠR/2017: školská rada schvaluje Jednací řád školské rady (Příloha 1) 
Hlasování: pro 5; proti: 0; zdržel se: 0 

 
Ad 4) Členové školské rady navrhli na předsedu ŠR Jakub Jelínka a na místopředsedu 

Martina Navrátila 

Usnesení č.3/VŠR/2017: Předsedou ŠR byl zvolen Jakub Jelínek, místopředsedou 
Martin Navrátil. 

Hlasování: pro 5; proti: 0; zdržel se: 0 
 

Ad 5) Školská rada projednala Souhrnné informace o změnách v ŠVP jednotlivých oborů 

k 1. 9. 2017 
Usnesení č.5/VŠR/2017: Školská rada schvaluje Souhrnné informace o změnách 

v ŠVP jednotlivých oborů k 1. 9. 2017 
Hlasování: pro 5; proti: 0; zdržel se: 0 
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Ad 6)  Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 

Usnesení č.6/VŠR/2017: Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy ve 
školním roce 2016/2017 
Hlasování: pro: 5; proti:0; zdržel se: 0 

 
Ad 7)  Školská rada projednala změny Školního řádu k 18. 10. 2017 

Usnesení č.7/VŠR/2017: Školská rada schvaluje změny Školního řádu k 18. 10. 2017 
Hlasování: pro: 5; proti:0; zdržel se: 0 

 

Ad 8) Projednání a přijetí usnesení ve věci Žádosti o vyjádření k působnosti ředitele školy na 
konci 6 letého funkčního období. 

Členové školské rady byli seznámeni s žádostí Magistrátu hl. m. Prahy o vyjádření 
k působení ředitele školy na konci 6 letého funkčního období. 
Zároveň přijali usnesení, které bude společně s tímto zápisem zasláno zpět žadateli. 

Usnesení č. 8/VŠR/2017 k žádosti MHMP o vyjádření k působení ředitele školy na 
konci 6 letého funkčního období ze dne 14. 9. 2017: 

 

1.  Školská rada Gymnázia pro ZP a SOŠ pro ZP považuje dosavadní působení PhDr. 
Ivana Antova v pozici ředitele školy za jednoznačně úspěšné a prospěšné pro školu 

a zejména její studenty, a proto doporučuje jeho setrvání v této pozici i pro další 
funkční období. 

2.  Členové školské rady současně vyjadřují hluboký respekt a poděkování panu 

řediteli Antovovi za jeho práci v uplynulých funkčních obdobích, která vedla ke 
zkvalitnění výuky žáků a zvýšení prestiže školy jak na národní, tak mezinárodní 

úrovni. Současně vyjadřují naději, že pan ředitel PhDr. Ivan Antov bude moci ve 
své úspěšné práci i nadále pokračovat. 

3.  Školská rada pověřuje svého předsedu Ing. Jakuba Jelínka, aby toto usnesení zaslal 

příslušnému odboru Magistrátu hl.m. Prahy i řediteli školy. 

Hlasování: pro: 5; proti:0; zdržel se: 0 
 

 

Ad 9) Různé 

a) Reliéfní mapa okolí školy. 
Školská rada byla informována Mgr. Ivanou Seifertovou o přípravných pracích na 
vytvoření reliéfního modelu okolí školy, realizovaným metodou reliéfního 

termotisku. PhDr. Ivan Pešák označil tuto činnost za velice prospěšnou, jelikož 
prostorová představa širšího okolí školy, je pro žáky velice užitečná. 

Model by měl zahrnovat okolí školy a trasy k metru Nové Butovice.  
Školská rada proto tuto aktivitu podpořila.  Zároveň se shodla, že nejvhodnější 
umístění map bude u vstupu v budově školy a internátu. 

 
b) Reliéfní mapa vnitřních prostor školy 

Paní Mgr. Ivana Seifertová zároveň navrhla vytvoření reliéfního plánu 
jednotlivých pater školy. Milan Pešák označil za důležité, aby k tomu vstupy do 
jednotlivých tříd a dalších místností školy i internátu byly označeny Braillovým 
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písmem nebo reliéfním označením. Ing. Jelínek informoval, že v současné době 
již ve škole vznikají reliéfní 3D modely pro označení dveří jednotlivých tříd a 

kabinetů učitelů. Na všech navrhnutých modelech značení se bude i nadále 
pracovat, aby se žáci mohli ve škole co možná nejsnáze orientovat. 

  

c) Pan PhDr. Milan Pešák vznesl návrh na umístění hlasového orientačního majáčku 

u výstupu z metra stanice Nové Butovice. Majáček by usnadnil orientaci 
nevidomým při orientaci u výstupu z metra. 

 Vlastní řešení tohoto návrhu však není v kompetenci školské rady ani školy 

samotné. 
 Proto se předseda školské rady jménem školské rady obrátí na DPP a.s. s žádostí o 

zřízení majáčku či vyjádření se k návrhu. O postupu řešení bude informovat na 
následujícím zasedání školské rady. 

 

  
 

 
Zapsal: Ing. Jakub Jelínek 
V Praze dne 22. 10. 2017 

 
 

Četli: 
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Příloha 1: 
 

Jednací řád školské rady  
 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené,  

Radlická 115, Praha 5 

  

 
zřízené dne 1. dubna 2005 

 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 

 

 
Čl. 1 

            
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným 
usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22.3.2005. 

 
 

Čl. 2 

 
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. 
Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské 

rady prostřednictvím elektronické pošty nejméně s  týdenním předstihem. Ředitel školy 

má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v 
odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této 

žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Podklady pro jednání školské 
rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy, pokud ho o to školská rada požádá. Jedná 
se zejména o ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

 
Čl. 3 

 

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených 
školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých 

žáků a studentů, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů 
školské rady a z podnětů a návrhů ředitele nebo zřizovatele školy. O přizvání dalších osob 

na jednání školské rady se rozhodne hlasováním. Školská rada jedná podle programu a 

plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. 
V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů 

školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván 
k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů 
školské rady.  
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Čl. 4 

          

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování 
materiálů podle ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) až d), f) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, 

který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování.  
 
 

Čl. 5 

 

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. 
Před skončením řádného funkčního období mandát člena školské rady zaniká v případech 
popsaných v §167 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. V takovém případě ředitel 

školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění doplňovacích voleb do školské 
rady. 

Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s 
funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 
 

Čl. 6 

 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, 
pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí 
této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy 

školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací 
programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy. 

 
 

Čl. 7 

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. 

 
 

Čl. 8 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 18. 10. 2017  

 
 

 


