
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLSKÉ RADY 
konané dne 14. března 2006 

 
 

Přítomni: Mgr. Ruml, Mgr. Fragnerová, Bc. Szarvas, Mgr. Kvasničková, PeadDr. 
Ondříčková, Mgr. Paulová, Mgr. Veisová 
Omluveni: Mgr. Váňová, Mgr. Relichová 
Hosté: Mgr. Žampová, pan Šimice, MUDr. Šilhová 
 
Všichni přítomní členové jednomyslně schválili a odhlasovali navržený program 
schůzky beze změn. 
 
1. Představení nově zvolených členů školské rady z řad rodičů 
6. prosince 2005 proběhly volby zástupců rodičů do školské rady. Zvoleni byli pan 
Jan Ruml, pan Daniel Szarvas a paní Dana Fragnerová. Všichni se představili 
zbývajícím členům školské rady. 
 
2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
Do funkce předsedy školské rady byl navržen a poté jednomyslně zvolen pan Mgr. 
Jan Ruml (pro 6  proti 0 zdržel se 1). 
Do funkce místopředsedkyně byla opět navržena a zvolena paní Mgr. Dana 
Fragnerová (pro 6  proti 0  zdržel se 1). 
 
3. Projednání zprávy o hospodaření školy za školní rok 2004/2005 
Paní ředitelka předložila členům Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Slovenská 27 
v tabulkové podobě s konečným vyúčtováním za školní rok 2004/2005. Členové 
školské rady vzali zprávu na vědomí bez připomínek. (Školská rada již výroční 
zprávu školy schválila v září 2005 s tím, že paní ředitelka předloží konečné 
vyúčtování hospodaření školy na další schůzce školské rady). 
 
4. Ustanovení stravovací komise, problémy školní jídelny 
Paní učitelka Ondříčková pozvala na jednání školské rady nové členy stravovací 
komise. Stali se jimi pan Šimice, paní Šilhová a paní Nováková. Členové školské 
rady zvolili pana Šimice předsedou stravovací komise a předali mu Kritéria pro 
ustanovení a činnost stravovacích komisí při radách škol ZŠ zřízených MČ Praha 2, 
která jsou součástí Usnesení č. 325 MČ Prahy 2. Dále členy stravovací komise 
seznámili s problémem nedostatečné kapacity školní jídelny a současné snahy o 
řešení tohoto problému (rekonstrukce kuchyně – rekonstrukce elektřiny, zakoupení 
nových přístrojů, přestavba skladu učebnic na přípravnu jídel). Rekonstrukce by měla 
být financována z příspěvku zřizovatele a provozovatele školní jídelny. Stravovací 
komise byla pověřena úkolem spolupráce s ředitelkou jídelny, paní Sahibovou, aby 
byla včas (do 30. dubna 2006) podána žádost spolu s projektem na rekonstrukci 
kuchyně zřizovateli (MČ Prahy 2). 
 
5. Návrhy, připomínky, diskuse 
Paní ředitelka informovala školskou radu o úspěšně proběhlém zápisu dětí do 1. tříd 
(přijato 75 dětí ze 112 přihlášených). 
Dále informovala o žádosti na MČ Prahy o investiční příspěvek na vybudování hřiště 
pro školní družinu (žádáno od roku 2002) a na realizaci půdní vestavby (škola se 



potýká s nedostatkem místa pro školní družinu, zájmovou činnost a zázemí učitelů). 
Školská rada shledala tyto žádosti jako oprávněné a bude je podporovat. Škola se 
těší velkému zájmu rodičů a dětí, počty žáků se každý rok zvyšují, děti mají velký 
zájem o mimoškolní aktivity pořádané školou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Fragnerová 
 
V Praze dne: 15. března 2006 
 


