
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZKY RADY ŠKOLY (Slovenská 27) 

konané dne 6. 2. 2003  

 

Přítomni: Mgr. J. Myslínová, Mgr. A. Včelišová, PaedDr. S. Ondříčková, JUDr. D. Karabec, 

Mgr. D. Fragnerová, pan L. Bezkočka, Mgr. I. Váňová, pan Martin Vrba (omluven z druhé 

poloviny schůzky). 

Nepřítomni: Mgr. A. Kohnová 

Hosté: paní ředitelka Mgr. H. Žampová 

 

1. Volba předsedy a místopředsedy 

Po úvodním představení všech přítomných členů rady školy byla zahájena volba předsedy a 

místopředsedy rady školy. Jako předseda byl jednomyslně zvolen všemi přítomnými (tj. 7 

členy) pan JUDr. David Karabec, jako místopředseda byla jednomyslně zvolena všemi 

přítomnými (tj. 7 členy) Mgr. Dana Fragnerová. Oba výše uvedení členové přijali své funkce 

a povinnosti s nimi spojené. 

 

2. Schválení jednacího řádu rady školy 

Členové rady školy byli seznámeni s doporučeným vzorem jednacího řádu rady školy 

Ministerstva školství ČR. Tento vzor jednomyslně schválili s připomínkou, že konečnou, 

aktuální písemnou podobu jednacího řádu rady školy vypracuje pan JUDr. Karabec. 

 

3. Výroční zpráva školy 

Paní ředitelka jako host rady školy podrobně referovala o Výroční zprávě školy za školní rok 

2001/2002. Zodpovědně a přesvědčivě zodpověděla všechny dotazy členů rady školy. Rada 

školy nehlasovala o schválení Výroční zprávy, neboť ve školním roce 2001/2002 na ZŠ 

Slovenská 27 nepracovala. Rada školy se seznámila s Výroční zprávou školy, vzala ji na 

vědomí a nemá k ní jakékoliv námitky. Text Výroční zprávy je k dispozici v ředitelně školy. 

 

4. Zpráva o kontrole hospodaření školy 

Paní ředitelka předložila Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Slovenská 27 (viz příloha), kterou 

vypracovala profesionální účetní firma. Dále radu školy informovala o proběhlém auditu 

hospodaření a jeho výsledcích. Byly zde objeveny drobné nedostatky, které byly ihned 

odstraněny. Následná kontrola proběhla bez připomínek. Protokol o provedeném auditu a text 

Výroční zprávy o hospodaření školy je k dispozici u paní ředitelky. Paní ředitelka dále 

zodpověděla všechny dotazy členů rady školy týkající se hospodaření školy (mzdy učitelů, 

struktura fondů, které má škola k dispozici, jak se tvoří, co lze z nich financovat). Rada školy 

opět o tomto bodu nehlasovala ze stejných důvodů jako v bodě 3. Výroční zprávu o 

hospodaření školy vzala na vědomí a nemá k ní jakékoliv připomínky. 

 

5. Investiční záměry školy 

Paní ředitelka přednesla návrhy investic školy na školní rok 2002/2003. Jde o tyto akce: 

• Dokončení sportovního hřiště 

• Vybudování rekreačního areálu pro školní družinu dle stávajícího projektu, na který již bylo 

uděleno stavební povolení 

• Nákup nábytku pro děti do tříd (viz nová hygienická vyhláška pro školy) 

• Dokoupení šatních skříněk pro žáky 3. tříd, které budou umístěny na chodbě školy 

• Zřízení odpočinkových koutů na chodbě 

• Rekonstrukce půdních prostor - perspektivně 

Rada školy podporuje všechny tyto akce. Jako prioritu vidí dokončení sportovního hřiště. 

Vzhledem k nárůstu počtu žáků 1. stupně, a tím i počtu dětí ve školní družině díky úspěšnému 



zápisu do 1. tříd, považuje rada školy za velmi naléhavé vybudování rekreačního areálu pro 

školní družinu (projekt i stavební povolení již existují). 

 

6. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy 

• Otázka učebnic… byla vznesena připomínka ohledně těžkých tašek žáků. Po různých 

připomínkách paní ředitelka uvedla, že žáci mohou využívat k odkládání učebnic, které 

nepotřebují k domácí přípravě, skříňky, lavice, nábytek ve třídách. Tato možnost již existuje 

delší dobu, ale bude opět projednána a zdůrazněna  

v jednání s pedagogickým personálem. 

• Otázka počtu dětí ve třídách… třídy mají nevyrovnaný počet žáků (některé pod 20 žáků, jiné 

naopak přes 30 žáků). Třídy s velkým počtem žáků se na profilové předměty a jazyky půlí. 

Členové rady školy z řad pedagogů uvedli, že větší počet žáků nečiní potíže. 

• Informace o práci speciálního pedagoga… rada školy ocenila práci 2 speciálních pedagogů. 

• Webové stránky školy… rada školy ocenila kvalitu a profesionalitu webových stránek, 

shodla se na jejich důležitosti v propagaci školy, informovanosti veřejnosti o činnosti ZŠ. 

• Informace o jazykové výuce na škole… problém kvalifikovanosti učitelů k výuce cizích 

jazyků. Lepší situace je na 1. stupni, kde vyučují kvalifikovaní učitelé. Tato situace se stále 

řeší, paní ředitelka si je vědoma tohoto problému a snaží se tuto situaci napravit. 

Diskuse o využívání počítačových programů ve výuce cizích jazyků… škola zakoupila 

výukové CD ROMY angličtiny a ty se při výuce používají. Tyto počítačové programy jsou 

schváleny Ministerstvem školství ČR. 

Výhledově se plánuje výuka cizích jazyků podle pokročilosti žáků a ne podle tříd. 

ZŠ Slovenská nabízí výuku angličtiny a francouzštiny, plánuje se výuka němčiny (závisí na 

zájmu žáků a rodičů). 

• Informace o nepovinných předmětech… škola nabízí 4 nepovinné předměty 

        francouzštinu, cvičení z českého jazyka, počítače, dramatickou výchovu. 

• Informace o činnosti žákovského parlamentu… parlament pracuje již druhý rok. Každá třída 

vysílá do parlamentu své 2 volené zástupce. Dvě paní učitelky se scházejí se zástupci 

parlamentu 2x měsíčně, 1x za měsíc navštíví žákovský parlament paní ředitelka. Ve škole v 

každé třídě a na chodbě jsou rozmístěny schránky důvěry, kam mohou děti házet své 

připomínky, stížnosti, návrhy, pochvaly apod. Žákovský parlament organizuje charitativní i 

zábavné akce (viz fotografie na nástěnkách ve škole). 

 

Úkoly pro členy rady školy 

PaedDr. Sylva Ondříčková byla pověřena vedením nástěnky rady školy. 

JUDr. David Karabec upraví jednací řád rady školy. 

Zástupci rady školy z řad pedagogů zajistí informování rodičů o činnosti rady školy 

prostřednictvím zápisu do žákovské knížky. 

Příští schůzka rady školy byla stanovena na 22. 5. 2003 v 17.00. 

 

                                                                             Zapsala: Dana Fragnerová 


