
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RADY ŠKOLY Slovenská 27 
konané dne 9. června 2004 

 
Přítomni: JUDr. Karabec, Mgr. Fragnerová, pan Bezkočka, Mgr. Myslínová, Mgr. 
Včelišová, Mgr. Váňová, PhDr. Paulová. 
Omluveni: PaedDr. Ondříčková 
Nepřítomni: Mgr. Kohnová 
Hosté: paní ředitelka Mgr. Žampová 
 
1. Představení nové členky rady školy Slovenská 27 
Paní doktorka Eva Paulová byla jmenována zřizovatelem novou členkou rady školy 
Slovenská 27 místo odstupujícího pana Martina Vrby. 
 
2. Předběžné informace o výroční zprávě ZŠ Slovenská 27 za rok 2003/2004 
Paní ředitelka předběžně seznámila členy rady školy s nejdůležitějšími body výroční 
zprávy za tento školní rok a s nejdůležitějšími otázkami chodu školy. 
● Dochází k významnému nárůstu počtu žáků školy, od školního roku 2004/2005 
bude naplněna maximální kapacita školy – 402 žáků (16 – 17 tříd). 
● Od školního roku 2004/2005 se otevírá 3. ročník s rozšířenou výukou anglického 
jazyka. Rada školy jednomyslně schválila vznik třídy s rozšířenou výukou angličtiny a 
ocenila tento počin paní ředitelky.   
● Přijímací zkoušky na střední školy – paní ředitelka informovala o úspěšnosti žáků 
v přijímacích řízeních na SŠ. V této souvislosti rodiče zastoupení v radě školy 
vyslovili přání, aby výuka od 3. třídy byla pojímána náročněji a zaměřena právě na 
přípravu na víceletá gymnázia. 
● Rada školy se shodla na návrhu pana předsedy více využívat park před školou. 
Pan JUDr. Karabec byl pověřen vést jednání s městskou částí Prahy 10, které park 
paří. 
● Paní ředitelka informovala o úspěšně zakončené akci nápojových automatů pro 
žáky ve škole. Automaty jsou již v provozu, rodiče odsouhlasili využití financí z účtu 
sdružení rodičů a přátel školy na provoz automatů. 
● Paní ředitelka dále informovala o probíhajících kurzech pro budoucí prvňáčky, 
které se konají každou středu od 13,00 do 14,00. Jejich návštěvnost je velká, 
budoucí prvňáčkové se tak mohou seznámit se školou, učiteli i budoucími spolužáky.  
● Žádost na výstavbu hřiště pro školní družinu stále trvá. Rada školy navrhla obnovit 
žádost na rekonstrukci půdy. 
● Škola by měla obdržet od zřizovatele plán výměnných pobytů do 30. 6. 2004. 
Paní ředitelka informovala v souvislosti s diskusí o uveřejňování článků jednotlivých 
škol ve Zpravodaji městské části Prahy 2 o snahách ZŠ Slovenská publikovat a 
inzerovat v tomto místním tisku. 
● Paní ředitelka zodpověděla dotaz na fungování schránek důvěry ve škole (lépe 
využité jsou třídní schránky, třídní učitelé řeší problémy sami přímo ve třídě, centrální 
schránka důvěra je využívána minimálně) a využití přestávek (v této souvislosti se 
diskutoval návrh hudební třídy, kde by žáci mohli využívat hudební nástroje – učitelé 
upozornili na složitou otázku dozoru, poškození nástrojů). 
Paní ředitelka slíbila, že konečné znění výroční zprávy za školní rok 2003/2004 
zašle členům rady školy ihned po 25. červenci 2004. 
 
 
 



3. Informace ze schůzky předsedů rad škol na Praze 2 (JUDr. Karabec) 
Pan předseda informoval členy rady školy o přátelském setkání předsedů rad škol na 
Praze 2. Projednávaly se zde aktuální otázky ve školství – slučování škol, počty žáků 
ve třídách, spolupráce školy s rodiči, problémy na jednotlivých školách a jejich řešení, 
došlo i na vzájemné předávání zkušeností. Přítomní zástupci zřizovatele seznámili 
účastníky setkání s analýzou školní politiky na Praze 2. Rada školy Slovenská 
doporučuje rodičům navštívit webové stránky www.praha2.cz , kde se mohou 
podrobně seznámit se situací školství na Praze 2. Dalšími hosty setkání byli i 
zástupci jednotlivých občanských sdružení, které pracují na Praze 2. Předsedové rad 
škol na závěr vyjádřili spokojenost se spoluprácí s řediteli škol i se zřizovatelem. 
Další schůzka je naplánována na říjen 2004.    
 
4. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy 
● Rada školy se vrátila k otázce školní jídelny. Vzhledem ke stálému problému 
absence  úředních hodin hospodářky v odpoledních hodinách rada školy důrazně 
žádá, aby byly odpolední úřední hodiny stanoveny alespoň na jeden den v týdnu a 
viditelně vyvěšeny na dveřích kanceláře hospodářky. Paní Fragnerová zašle dopis se 
stanoviskem paní hospodářce (s přílohou hodnocení práce vedoucí školní jídelny ze 
dne 23. 10. 2003). Rada školy dále navrhla ustanovit stravovací komisi, tímto úkolem 
pověřila pana Bezkočku. 
● Rada školy požádala paní ředitelku, aby připomněla všem učitelům vhodné 
vyjadřování v komunikaci s žáky  a zároveň zdůraznila i jasné vyžadování slušného 
chování ze strany dětí vůči učitelům. 
 
Příští schůzka rady školy se koná v úterý 31. srpna 2004. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Fragnerová, 10. 6. 2004  


