
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RADY ŠKOLY  

konané dne 22. 5. 2003  

 

Přítomni: Mgr. J. Myslínová, Mgr. A. Včelišová, JUDr. D. Karabec, Mgr. D. Fragnerová, 

pan L. Bezkočka, Mgr. I. Váňová, pan M. Vrba 

Nepřítomni: PaedDr. S. Ondříčková, Mgr. A. Kohnová 

Hosté: paní ředitelka Mgr. H. Žampová 

 

1. Jednací řád rady školy 

Předseda rady školy JUDr. Karabec seznámil členy rady školy s konečnou podobou jednacího 

řádu rady školy. Jednací řád vychází z doporučeného vzoru Ministerstva školství ČR. Všichni 

přítomní členové (tj. 7 členů) jednomyslně schválili jednací řád rady školy Slovenská 27. 

 

2. Výroční zpráva školy za školní rok 2002/2003  

Paní ředitelka jako host rady školy seznámila členy s hlavními body výroční zprávy (viz 

příloha) a zodpověděla všechny dotazy zúčastněných. Přítomní členové rady školy si závazně 

vyžádali na paní ředitelce zaslání konečné podoby výroční zprávy školy za školní rok 

2002/2003 nejpozději do 8. 8. 2003, aby se včas seznámili s obsahem zprávy, vypracovali 

hodnocení práce ředitelky a mohli danou zprávu schválit. Zástupci rady školy z řad učitelů 

(paní učitelky Myslínová, Včelišová, Ondříčková) byli pověřeni vypracováním podkladů k 

hodnocení práce paní ředitelky z  a školní rok 2002/2003. 

 

3. Žádost odboru školství Úřadu městské části Praha 2 - vyjádření rady školy k práci 

ředitelky Mgr. Žampové za rok 2002/2003 

Členové rady školy se seznámili s pravidly hodnocení práce ředitelů škol (podle §14 zákona č. 

564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství) a shodli se na kritériích hodnocení 

práce ředitele (účelnost využívání přidělených finančních prostředků, dodržování rozpočtu, 

právních norem a předpisů, vliv ředitele na prostředí a kvalitu školy - vybavení, pomůcky, 

vyučovací proces, preventivní programy, kvalita mimoškolních aktivit, odborná úroveň 

pedagogických pracovníků). Členové rady školy se jednomyslně shodli, že hodnocení práce 

ředitelky pro odbor školství Úřadu městské části Prahy 2 vypracují souběžně s hodnocením 

práce ředitele pro výroční zprávu školy za školní rok 2002/2003, a to nejpozději do 30. 9. 

2003. 

 

4. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy 

Rada školy ocenila spolupráci ZŠ Slovenská se slovenskou základní školou v Bratislavě - 

Rača. Členové rady školy konstatovali, že z řad rodičů nebyl podán žádný dotaz, stížnost na 

radu školy. Členové se domnívají, že je to způsobeno neznalostí a nepochopením účelu rady 

školy ze strany rodičů. Rada školy se proto rozhodla lépe a účelněji informovat rodiče o 

smyslu a činnosti rady školy.  

 

Úkoly pro členy rady školy 

Paní učitelka Ondříčková připevní sešit připomínek a návrhů na nástěnku rady školy s 

vysvětlením k čemu slouží. Paní ředitelka bude apelovat na třídní učitele, aby rodiče průběžně 

informovali o činnosti rady školy. Na webové stránky školy se umístí informace o činnosti 

rady školy. Text připraví JUDr. Karabec, paní učitelka Myslínová byla pověřena koordinací 

činností.  

Další schůzka rady školy byla stanovena na středu 27. 8. 2003 v 17.00. 

 

                                                                                                Zapsala: Dana Fragnerová 


