ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY
Základní školy, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
(dále jen škola)

konané dne 2.10.2019
_____________________________________________________________________________
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Představení nových členů Školské rady (dále jen rady)
Seznámení s výroční zprávou a rozpočtem školy
Schválení výroční zprávy a rozpočtu
Hodnocení ředitelky školy
Diskuze

Přítomní:
Členové rady:
Ing. Antonín Kokeš
Roman Kulifaj
Mgr. Petr Rauschert
Bc. et Bc. Kamila Halámková
Mgr. Jana Jadrná
Radek Krupička, DiS
Renata Kašická
Jana Kram Zárybnická
Eva Lakronová
Ostatní:
Mgr. Hana Žampová – ředitelka školy

PRŮBĚH SCHŮZE :
ad 1) Schůzi zahájil v 16,03 hod a její průběh řídil předseda rady Antoním Kokeš
ad 2) Představení nových členů rady z řad rodičů
všem členům rady byli představeni
Roman Kulifaj – otec žáků z 5. a 9. třídy školy, odborník na marketing a reklamu
Petr Rauschert – otec žáků z 5. a 6. třídy školy, bývalý učitel matematiky, odborník
na marketing a reklamu
ad 3) Výroční zpráva 2018/2019 a rozpočet 2018/2019
Veškerá dokumentace byla radě předložena
Přítomná ředitelka školy prezentovala radě Výroční zprávu, zvláštní pozornost
byla věnována kapitolám:
- počet pedag.pracovníků – z celkového počtu 57 je 9 bez odborné kvalifikace,
z toho 7 si tuto kvalifikaci doplňuje

- na 6letá gymnázia bylo ze 7.ročníku přijato 10 žáků, což je nejvyšší počet
v historii školy, na 8letá gymnázia přijato 8 žáků 5.ročníku
- přijímacího řízení se zúčastnilo 39 žáků 9.ročníku – všichni byli přijati.
- dle výsledkové sestavy CERMAT pro Jednotnou přijímací zkoušku 2019 pak žáci
školy – uchazeči o 8, 6 a 4letá gymnázia - dosahovali lepšího skóre než je
celorepublikový průměr
- významné úspěchy žáků školy ve sportovních soutěžích, v uměleckých a
vědomostních soutěžích – celkově 2.místo v rámci škol Prahy 2 v soutěžích a
olympiádách MŠMT
- rozšíření nabídky volitelných předmětů ve školním roce 2018/19
- školní projekty uskutečněné ve školním roce 2018/19
- zahraniční pobyty, které byly radou velmi kladně hodnoceny
- Významné přestavby - nebyly žádné významné přestavby
- rada byla seznámena s aktuálním stavem projektu přestavby Školní jídelny, kdy
byl původní projekt nahrazen projektem novým, který zahrnuje i přestavbu
sklepních prostor. Realizace tohoto projektu bude reálně provedena nejdříve v létě
2021, možná i později.
Radě byl předložen rozpočet 2018. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané.
3a) Školní vzdělávací plán
- jako mimořádná bod programu byl radě předložen Mimální výstup, který bude
tvořit přílohu Školního vzdělávacího plánu školy, vypracovaný na základě
celostátního Rámcového vzdělávacího programu. Minimální výstup je zaměřen na
práci se žáky se sníženým intelektem. Ve škole studují 2 žáci, kterých se to týká.
Bylo hlasováno o této příloze. Pro bylo 9 členů rady, tedy 100% přítomných.
Minimální výstup, příloha č.2 Školního vzdělávacího plánu – SCHVÁLENO.
V 16:35 radu opustila Eva Lakronová, předem omluvená.
4) Schválení výroční zprávy a rozpočtu
Rada hlasovala o schválení předložené Výroční zprávy a rozpočtu.
Pro bylo 8 členů rady, tedy 100% přítomných.
Výroční zpráva a rozpočet - SCHVÁLENO.
5) Hodnocení ředitelky školy
Dle definované stupnice A, B, C hodnotil každý z 8 přítomných členů rady zvlášť,
toto své hodnocení doprovodil i doplňujícím slovním hodnocením.
Výsledek hodnocení: 8x A (velmi kvalitní).
6) Diskuze
- podařilo se doplnit personální obsazení učitelského sboru – od září chyběl učitel
Českého jazyka
- změny v novém Školním řádu byly žáky a rodiči přijaty velmi dobře, zejména
zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu pobytu ve školní budově. A to i
díky pečlivé osvětě třídních učitelů jak žákům, tak rodičům v rámci třídních
schůzek.
- velmi úspěšná akce školy Grilování na dvorku bude pokračovat i v r.2020
- předseda rady vyslovil pochvalu nové učitelce Mgr. Radce Plecháčkové za
mimořádnou aktivitu a iniciativu, členové rady z řad rodičů a učitelů se k této
pochvale přidali

- členové rady z řad rodičů (Kulifaj, Kokeš, Rauschert) se pokusí navrhnout
zajímavou akci školy na půdě školní budovy, která by byla oslavou učitelů a
zároveň sloužila k vzájemné interakci a bližšímu seznámení rodičů žáků školy,
zejména těch, kteří mají své děti v nejnižších třídách
- 6.4. 2020 udělí ředitelka školy Ředitelské volno v den zápisu do 1.tříd. Pro tento
konkrétní den - den zápisu - bude ŘV uděleno poprvé.
- na konci školního roku 29.-30.6.2020 bude oba dny Ředitelské volno
Schůze byla ukončena předsedou rady v 17,14 hod.
Originál zápisu z této schůze bude uložen v dokladech vedených radou, kopie
bude umístěna na www.zs-slovenska.cz.

Zapsáno dne:

2.10.2019

Zapsal:

Petr Rauschert

Řídící schůze:
(Zápis ověřil)

Antonín Kokeš
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................................................

