
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RADY ŠKOLY (Slovenská 27) 
konané dne 1. února 2005 

 
 
Přítomni: Mgr. Kvasničková, Mgr. Relichová, JUDr. Karabec, Mgr. Fragnerová, pan 
Bezkočka, Mgr. Váňová, PhDr. Paulová, Mgr. Veisová. 
Omluvena: PaedDr. Ondříčková 
Host: paní ředitelka Mgr. Žampová 
 
1. Představení nových členů rady školy  
Přítomní členové rady školy jednomyslně schválili program schůzky rady školy a 
doplnili ho o návštěvu paní Svobodové (rodič, 1. A). Vzhledem k novému funkčnímu 
období rady školy proběhly volby do rady školy mezi učiteli a rodiči. Noví členové 
z řad rodičů a pedagogů se představili a seznámili. Zřizovatel jmenoval novou členku, 
paní Veisovou, která nahradili paní Mgr. Kohnovou. (Paní Kohnová se 
předcházejících schůzek neúčastnila, proto rada školy požádala zřizovatele o 
jmenování jiné osoby.). Proběhla volba předsedy a místopředsedy rady školy. 
Předsedou rady školy byl opět zvolen pan JUDr. Karabec (7 hlasů, 1 se zdržel 
hlasování) a místopředsedkyní Mgr. Fragnerová (7 hlasů, 1 se zdržel hlasování). 
 
2. Schválení výroční zprávy o hospodaření školy za školní rok 2003/2004 
Paní ředitelka předložila členům zprávu o hospodaření za školní rok 2003/2004, 
seznámila je se všemi důležitými body zprávy a zodpověděla všechny dotazy. Navíc 
předložila protokol (škola neporušila žádné právní předpisy v kontrolované oblasti) 
České školní inspekce, který se týkal kontroly hospodaření na ZŠ Slovenská. 
Přítomní členové rady školy jednomyslně schválili výroční zprávu o hospodaření za 
školní rok 2003/2004 (8 hlasů). 
 
3. Projednání nového školského zákona 
Pan JUDr. Karabec seznámil členy rady školy s novým školským zákonem, který 
vstoupil v platnost 1. 1. 2005. Zaměřil se hlavně na paragraf týkající se školské rady 
(v současnosti rada školy). Upozornil na nové povinnosti školské rady (scházet se 
nejméně 2x ročně, vyjádřit se k vzdělávacímu programu školy, schválit školní řád a 
pravidla pro hodnocení žáků, projednávat návrh rozpočtu na další rok a zprávy 
České školní inspekce, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy). 
Zdůraznil nutnost do konce roku 2005 znovu zvolit nové členy školské rady na tříleté 
funkční období, vytvořit nový jednací řád (návrh nového jednacího řádu předloží 
JUDr. Karabec na příští schůzce rady školy). 
 
4. Informace z činnosti stravovací komise 
Pan Bezkočka splnil svůj úkol, stravovací komise již pracuje ve složení pan 
Bezkočka, paní Hanušová, pan Mareš. Stravovací komise zkontrolovala dodržování 
úředních hodin a provozního řádu jídelny a neshledala závažnější nedostatky. Dále 
se zaměřila na kvalitu a chutnost jídla, které se vydává dětem a učitelům. Byly 
zaznamenány výhrady ohledně chuti bramborové kaše. Rada školy domluvila s paní 
ředitelkou anketu a pověřila pana Bezkočku o písemné vyjádření z činnosti 
stravovací komise. Připomínky stravovací komise a závěra ankety budou zaslány 
zřizovateli školy – komisi pro výchovu a vzdělávání. 
 
 



 
5. Návštěva paní Svobodové 
Paní Svobodová, maminka žáka 1.A, spolu se svým synem fotograficky 
zdokumentovala cestu do školy a vznesla námitky proti nepořádku a bezpečnosti na 
ulicích a v přilehlém parku Bezručovy sady. Rada školy přislíbila, že písemně i 
osobně zkontaktuje starostu Prahy 2 a požádá ho o pomoc při jednáních s radnicí 
Prahy 10, neboť jmenované ulice i park leží v katastru Prahy 10. Paní ředitelka 
informovala všechny přítomné o svém záměru instalovat okolo školy a na chodbách 
školy bezpečnostní kamery. Její záměr je podporován zřizovatel a má již přislíbenou 
finanční dotaci. 
 
6. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy 
● Paní ředitelka přislíbila do konce února sestavit, zadat a vyhodnotit dotazník, který 
bude určen rodičům. Otázky se budou týkat stravování ve školní jídelně, pořádku a 
bezpečnosti v okolí školy, třídění odpadu. Na základě výsledků rada školy zašle 
připomínky zřizovateli školy. 
● Paní ředitelka navrhla zřídit diskusní fórum na webových stránkách školy a den 
otevřených dveří vždy jednou za měsíc, aby se rodiče mohli informovat a zeptat na 
vše, co je zajímá ohledně nového školského zákona, chodu školy. 
Informovala o probíhajícím školení pedagogů v nových školních vzdělávacích 
programech. 
Požádala radu školy o pomoc při žádosti u zřizovatele ohledně navýšení kapacity 
školy asi o 25 žáků. 
●Mgr. Kvasničková se zmínila o práci Žákovského parlamentu a jeho akcích (vánoční 
projekt, soutěž o nejlepší bramborový salát). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: D. Fragnerová 
V Praze, dne 2. února 2005 
 


