
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RADY ŠKOLY (Slovenská 27) 
konané dne 27. 8. 2003  

 
Přítomni: Mgr. J. Myslínová, Mgr. A. Včelišová, PaedDr. S. Ondříčková, JUDr. D. 
Karabec, Mgr. D. Fragnerová, pan L. Bezkočka, Mgr. I. Váňová 
Omluveni: M. Vrba 
Nepřítomni: Mgr. A. Kohnová 
Hosté: paní ředitelka Mgr. H. Žampová 
 
 
1. Výroční zpráva školy za školní rok 2002/2003  
Členové rady školy byli podrobně seznámeni paní ředitelkou s nejdůležitějšími body  
výroční zprávy školy za šk. rok 2002/2003. Po všech uspokojivě zodpovězených 
otázkách a připomínkách členů rady školy (připsat vysvětlení o záškoláctví, 
vyzdvihnout péči o zahraniční studenty, konkretizovat spolupráci se specializovanými 
centry) byla výroční zpráva školy za školní rok 2002/2003 k 30. 6. 2003 jednomyslně 
schválena všemi přítomnými členy rady školy (7 hlasů). Dodatek výroční zprávy školy 
(červenec a srpen 2003) a ekonomická část - výroční zpráva o hospodaření školy 
bude schválena na příští schůzce rady školy. 
  
2. Projednání žádosti odboru školství Úřadu městské části Praha 2 - vyjádření 
rady školy k práci ředitelky Mgr. Žampové za rok 2002´2003 
Přítomní členové rady školy projednali, sepsali a jednomyslně odsouhlasili konečnou 
podobu hodnocení činnosti paní ředitelky Mgr. Hany Žampové. Své stanovisko k 
práci paní ředitelky vyjádřila rada školy ve svém dopisu zaslaném na odbor školství 
Úřadu městské části Praha 2. Úplné znění dopisu je přiloženo k tomuto zápisu ze 
schůzky rady školy. 
 
3. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy 
Členové rady školy diskutovali o dalších možnostech, jak zlepšit informovanost 
rodičů o smyslu a práci rady školy. Paní ředitelka byla požádána, aby v den třídních 
schůzek informovala rodiče o existenci a činnosti rady školy školním rozhlasem, dále 
bylo navrženo, aby se na informační letáček o termínech třídních schůzek, prázdnin 
a dalších akcích dala zmínka o radě školy. Dále rada školy rozhodla umístit výroční 
zprávu školy za školní rok 2002/2003 na webové stránky školy, na nástěnku rady 
školy vyvěsit hodnocení činnosti rady školy spolu s vyjádřením poděkování celému 
pedagogickému sboru za obětavou a iniciativní celoroční práci. 
Zástupci z řad učitelů informovali radu školy o stávce, která proběhne 1. 9. 2003. 
Paní ředitelka pozvala všechny členy rady školy na slavnostní otevření školního 
hřiště, které proběhne 9. 9. 2003 ve 14.00. 
Členové rady školy navrhly další témata k projednání na příští schůzce (pronájmy 
prostorů školy). Příští schůzka rady školy byla stanovena na 14. ledna 2004 v 17.00. 
 
Úkoly pro členy rady školy 
PaedDr. Sylva Ondříčková zajistí aktualizaci nástěnky rady školy. 
Mgr. Dana Fragnerová zašle hodnocení činnosti rady školy paní ředitelce pro výroční 
zprávu školy, zajistí odeslání dopisu na odbor školství Úřadu městské části Prahy 2. 
 
                                                                             Zapsala: Dana Fragnerová 


