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Zápis z mimořádného jednání Školské rady 
Bratrské školy 

 

Datum: 21.4. 2022, 19:00;  Místo: on-line schůzka 

Přítomni: Miroslav Šulák (MŠ; za učitele), Hana Pokorná (HP; za učitele) Vladimíra Horová (VH; 

za rodiče), Martin Horálek (MH; za rodiče), Jana Bubáková (JB; za zřizovatele), Alena Kellerová 

(AK; za zřizovatele) 

Hosté: Helena Wernischová (HW), Jiří Schneider (JS) 

Omluven: Rostislav Konopa  

Zapisovatel: Vladimíra Horová  

 

Program:  

1.  Informace zřizovatele ohledně harmonogramu stavby nové budovy Bratrské školy  

a) Na žádost školské rady bylo svoláno mimořádné jednání ŠR se zástupci zřizovatele, 

Českobratrské církve evangelické, které proběhlo on-line a zúčastnili se ho Helena Wernischová a 

Jiří Schneider.  

b) Jiří Schneider nejprve shrnul postupné kroky k zajištění financování nové budovy až do 

současnosti. Na podzim 2021 bylo požádáno o udělení zelené dotace, žádost vyžadovala výběrové 

řízení na zhotovitele 1. etapy stavby. Toto řízení běželo až do ledna 2022, ale protože dotace 

nebyla státem udělena, bylo toto výběrové řízení zrušeno. Zároveň díky tomuto výběrovému řízení 

bylo ověřeno, že ze strany zhotovitelů zájem je a cenové nabídky nejsou zcela mimo možnosti 

církve.  

Helena Wernischová informovala ŠR, že zřizovatel zaměstnal kvalifikovaného fundraisera 

s velkou zkušeností s EU fondy a momentálně běží příprava projektu na podání nové žádosti o 

dotaci u Státního fondu pro životní prostředí, která už bude na obě etapy zároveň.  

JS doplnil, že paní architektka Seho připravuje projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení 2.etapy a zároveň pro žádost o dotaci. Poté opět proběhne výběrové řízení na zhotovitele. 

Náklady na budovu, které se v současné komplikované době zvýšily, budou z poloviny hrazeny 

církví, čtvrtinu by měla pokrýt dotace a zbývající část pokryjí povinné příspěvky developerů na 

veřejnou infrastrukturu a významní křesťanští donátoři. JS školskou radu ujistil, že jednání 

s developery a potenciálními dárci aktivně probíhají, i když válka na Ukrajině zkomplikovala i 

tato jednání.  

V optimistickém scénáři by podle JS stavební práce na nové budově mohly začít na 

začátku roku 2023 a odhad délky stavby je 18-24 měsíců.   

mailto:info@bratrska.cz
http://www.bratrska.cz/


Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 • E-mail: info@bratrska.cz • Tel.: 778 112 229 • www.bratrska.cz 
 

 

 

 

 

HW uvedla, že průběžně probíhají konzultace s městskou částí Praha 7 a jejím stavebním 

úřadem a také s vedením střední odborné školy Evangelické akademie, které bude nová budova 

také sloužit. Jsou postupně slaďovány rozvrhy, účetnictví i potenciální personální průniky mezi 

oběma školami. 

2. Fungování školy v přechodném období 

Hana Pokorná informovala ŠR, že pro příští rok je zajištěn prostor pro nultý ročník 

v Pražské tržnici a v roce 2023/2024 bude připraven i pro další třídu Bratrské školy. Nadále bude 

podporován tým Bratrské školy i bezpečí a spokojenost žáků na obou místech (stará budova i 

detašované pracoviště). Zároveň HP i HW vyzdvihly, že zájem o studium na Bratrské škole je 

velký, na zápis do 1. třídy dorazilo 45 dětí a registrují také 20 přihlášek na místa v 6. třídě.  

 

3. Diskuze  

a) MH: dotaz, zda bude v nové budově specifické místo pro kaplana či školního spirituála, 

případně kaple. JS připomněl, že nová budova je od začátku limitována malým pozemkem, takže 

s podobným prostorem se v budově nepočítá, ale věří, že prostor pro modlitbu se v evangelických 

školách vždy najde.  

b) informovanost ŠR: Jiří Schneider nabídl, že o aktuální situaci ohledně stavby nové 

budovy může zřizovatel informovat na každém řádném jednání ŠR. 

c) informovanost rodičů o budoucnosti druhého stupně: HW i vedení školy opakovaně 

ujišťují, že jsou plně k dispozici a vždy rádi odpoví jakékoliv dotazy  

d) JB zmiňuje povinnost státních škol navyšovat kapacitu tříd v příštím školním roce, dle 

HW Bratrská škola zůstane u 26 dětí na třídu. 

 

 

 

Zápis pořídila:      Zápis ověřil: 

Vladimíra Horová            Miroslav Šulák 

 

………………………………….   …………………………………… 
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