
ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLSKÉ RADY (Slovenská 27) 
konané dne 19. 9. 2005  

 
Přítomni: Mgr. Š. Kvasničková, Mgr. K. Relichová, PaedDr. S. Ondříčková, JUDr. D. 
Karabec, Mgr. D. Fragnerová, pan J. Ruml, Mgr. I. Váňová, Mgr. M. Veisová 
Nepřítomni: PhDr. Eva Paulová 
Hosté: paní ředitelka Mgr. H. Žampová, pan L. Bezkočka 
 
Členové školské rady se seznámili s novým členem, panem Janem Rumlem, který 
nahradil pana Bezkočku. Schválili program jednání a rozšířili ho bod 4 Schválení 
jednacího řádu školské rady, školního řádu a klasifikačního řádu. 
 
1. Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005  
Členové školské rady byli podrobně seznámeni paní ředitelkou s nejdůležitějšími 
body  výroční zprávy školy za školní rok 2004/2005. Po všech uspokojivě 
zodpovězených otázkách a připomínkách členů školské rady byla výroční zpráva 
školy za školní rok 2004/2005 jednomyslně schválena všemi přítomnými členy 
školské rady (8 hlasů).  
Pro   8     proti 0    proti 0 
 
2. Zpráva o hospodaření školy za rok 2004/2005 
Dodatek výroční zprávy školy (červenec a srpen 2004) a ekonomická část - výroční 
zpráva o hospodaření školy bude schválena dodatečně, do konce září, po dodání 
auditorskou firmou. 
  
3. Projednání hodnocení činnosti ředitelky školy Mgr. Hany Žampové za školní 
rok 2004/2005 (žádost Úřadu městské části Praha 2 - vyjádření rady školy k 
práci ředitelky) a hodnocení činnosti vedoucí školní jídelny za rok 2004/2005 
Přítomní členové školské rady projednali, sepsali a jednomyslně odsouhlasili 
konečnou podobu hodnocení činnosti paní ředitelky Mgr. Hany Žampové (zdůraznili 
hlavně její zásluhu na vytvoření přátelské a otevřené atmosféry ve škole, na 
naplněnosti školy, široké nabídce zájmových kroužků, aprobovanosti a vzdělávání 
učitelů atd.). Své stanovisko k práci paní ředitelky vyjádřila školská rada ve svém 
dopisu, který zašle na odbor školství Úřadu městské části Praha 2. Školská rada  
jednomyslně a rozhodně doporučila setrvání paní ředitelky ve funkci. Úplné znění 
dopisu bude přiloženo k tomuto zápisu ze schůzky rady školy. 
Pro 8   proti 0   zdržel se 0 
Obdobně členové školské rady schválili hodnocení činnosti vedoucí školní jídelny. Při 
svém hodnocení vycházeli z informací stravovací komise, která pracuje na škole již 
několik měsíců. Úplné znění dopisu bude přiloženo k zápisu. 
Pro 8   proti 0   zdržel se 0 
 
4. Schválení jednacího řádu školské rady, školního řádu a klasifikačního řádu 
Pan předseda JUDr. Karabec předložil školské radě nový jednací řád. Od 1.9.2005 
se rada školy transformovala ve školskou radu dle nového školského zákona, který 
vstoupil v platnost 1.1.2005. Členové školské rady se s jednacím řádem seznámili a 
jednomyslně ho schválili. 
Pro 8   proti 0   zdržel se 0 
Podle nového zákona má školská rada další povinnosti – schválit školní řád a 
klasifikační řád školy. Paní ředitelka předložila školské radě znění obou výše 



zmíněných řádů. Členové rady školy se dohodli, že oba dokumenty pečlivě prostudují 
a schválí dodatečně, nejdéle do 1 měsíce. 
 
5. Informace z činnosti stravovací komise, řešení problematiky kapacity školní 
jídelny 
Předseda stravovací komise pan Bezkočka informoval školskou radu o činnosti 
stravovací komise – 2 kontrolní návštěvy kuchyně a jídelny, kontrola úředních hodin 
vedoucí školní jídelny, kontrola provozních záležitostí. Stravovací komise neshledala 
žádné závažné nedostatky, drobná pochybení řešila na místě přímo s vedoucí 
jídelny. Stravovací komise s radou školy se zasloužila o vznik Kritérií pro ustanovení 
a činnost stravovacích komisí při školských radách ZŠ zřízených MČ Praha 2. Tyto 
kritéria MČ Praha 2 schválila a doporučila ve svém usnesení č. 325 všem školským 
radám, které mají zájem zabývat se školním stravováním. 
V souvislosti se školní jídelnou zmínila paní ředitelka problém kapacity školní jídelny, 
která je ve velkém rozporu s kapacitou školy (kapacita školy 450 žáků, kapacita 
jídelny 300 strávníků). Školská rada navrhla napsat otevřený dopis  MČ Praha 2 a 
domluvit schůzku s panem starostou. Spolu s problémem kapacity jídelny chtějí 
členové školské rady řešit s panem starostou i investici na hřiště pro školní družinu. 
(Investice již byla několikrát odložena, na jaře 2006 propadá stavební povolení). Text 
otevřeného dopisu bude přiložen k zápisu. 
 
6. Projednání připomínek paní Svobodové 
Připomínky paní Svobodové ohledně pořádku v okolí školy (speciálně parku) budou 
řešeny na MČ Praha 2. Jako podklad pro jednání bude sloužit vyhodnocený 
dotazník, který rodiče vyplnili na jaře 2005. 
 
7. Návrhy, připomínky a diskuse členů školské rady 
Paní ředitelka informovala školskou radu o inspekci, která proběhla ve škole v červnu 
2005. Seznámila členy s inspekční zprávou, která velmi kladně ohodnotila činnost ZŠ 
Slovenská. Gratulujeme. 
Paní ředitelka informovala o vzniku nového školního vzdělávacího plánu dle nového 
školského zákona. Plánuje seznámit s tímto švp rodiče (dotazníkové šetření, 
občasník pro rodiče, třídní schůzky). 
Paní učitelky informovali o poradenské službě – volba povolání v 9. třídách. Pan 
Ruml navrhl pozvat na besedu s rodiči paní Zielincovou z Výzkumného ústavu 
pedagogického. 
Pan předseda zmínil povinnost uspořádat do konce roku nové volby do školské rady. 
 
Příští schůzka rady školy byla stanovena na 15. listopadu  2005 v 17.00. 
 
Úkoly pro členy rady školy 
PaedDr. Sylva Ondříčková zajistí aktualizaci nástěnky školské rady. 
Mgr. Dana Fragnerová zašle hodnocení činnosti rady školy paní ředitelce pro výroční 
zprávu školy, zajistí odeslání dopisů na odbor školství Úřadu městské části Prahy 2. 
 
 
 
 
 
V Praze, 21. 9. 2005                                                           Zapsala: Dana Fragnerová 


