
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLSKÉ RADY 
konané dne 16. září 2006 

 
 

Přítomni: Mgr. Ruml, Mgr. Fragnerová, Bc. Szarvas, Mgr. Koudelková, PeadDr. 
Ondříčková, Mgr. Váňová, Mgr. Relichová 
Omluveni: Mgr. Paulová, Mgr. Veisová 
Hosté: Mgr. Žampová, pan Šimice, MUDr. Šilhová 
 
Všichni přítomní členové jednomyslně schválili a odhlasovali navržený program 
schůzky beze změn. 
 
1. Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Slovenská a výroční zprávy o 
hospodaření ve školním roce 2005/2006 
Paní ředitelka Žampová předložila obě výroční zprávy členům školské rady a 
zodpověděla jim všechny položené dotazy. Členové školské rady jednomyslně 
schválili výroční zprávu o činnosti ZŠ Slovenská v roce 2005/2006 (pro – 7, proti – 0, 
zdržel se – 0) a výroční zprávu o hospodaření ZŠ Slovenská v roce 2005/2006 (pro – 
7, proti – 0, zdržel se – 0). 
 
2. Rekonstrukce školní jídelny  
Paní ředitelka informovala členy školské rady o situaci ohledně rekonstrukce školní 
jídelny. Rekonstrukce byla úspěšně dokončena, nyní se čeká na kolaudační řízení. 
Členové školské rady navrhli, aby se všichni účastníci kolaudačního řízení vzdali 
odvolacího práva z důvodu co nejrychlejšího zahájení provozu školní jídelny. 
Členové školské rady a stravovací komise by rádi poděkovali všem učitelům, 
ředitelkám školních jídelen a pracovnicím jídelen ZŠ Slovenská a Sázavská za jejich 
pracovní nasazení a trpělivost po dobu rekonstrukce školní jídelny. 
 
3. Návrhy, připomínky, diskuse 
Stále probíhá výstavba hřiště pro školní družinu. Stavební práce by měly být 
dokončeny do 30. 11. 2006. 
Paní ředitelka informovala školskou radu o plánované rekonstrukci školního klubu. 
Prostory školního klubu jsou nevyhovující z hygienického i bezpečnostního hlediska 
(opadávající omítky). 
Další informace paní ředitelky se týkala zavedení bezpečnostního systému do školy. 
V budově bude instalován elektronický (čipový) systém. Každý žák a zaměstnanec 
bude vlastnit čipovou kartu pro vstup do budovy, tím bude umožněna kontrola osob 
pohybujících se po škole. 
Dne 14. prosince 2006 se budou ve škole pořádat vánoční prodejní trhy. Žáci zde 
nabídnou k prodeji své výrobky. Výtěžek bude věnován na koupi školních pomůcek. 
Dne 6. listopadu 2006 v 15.00 se koná setkání všech členů školských rad Prahy 2. 
Setkání proběhne opět na radnici na Karlově náměstí. 
 
Zapsala: Dana Fragnerová 
 
V Praze dne: 19. září 2006 
 


