
  
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLSKÉ RADY 

konané dne 11. října 2012 
 
 

Přítomni: Ing. Antonín Kokeš, MgA. Jolana Dvořáková, Karel Zima, Mgr. Kamila 
Halámková, Mgr. Jana Jadrná, Radek Krupička, Ing. Michal Vokr, Mgr. Jana Babická   
Hosté: Mgr. Hana Žampová 
Nepřítomni: Marek Kuřina 
 
 
1. Výroční zpráva ZŠ Slovenská za školní rok 2011/2012 
     Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 
Členové školské rady byli informováni o výroční zprávě za školní rok 2011/2012. 
Paní ředitelka průběžně sbírala data a informace pro výroční zprávu. Členy školské 
rady podrobně seznámila s obsahem celé výroční zprávy, zodpověděla všechny 
položené dotazy. Členové školské rady jednomyslně schválili výroční zprávu ZŠ 
Slovenská za školní rok 2011/2012. Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 byla 
přiložena k výroční zprávě, členové školské rady jednomyslně schválili i tuto zprávu. 
 
Výroční zpráva ZŠ Slovenská za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření 
školy za rok 2011 byla jednomyslně schválena všemi přítomnými členy školské 
rady (8 hlasů pro) dne 11. října 2012. 
 
2. Změny Školního vzdělávacího programu  
Dochází k drobným změnám v zařazení průřezových témat.  
 
Členové školské rady jednomyslně schválili i tuto zprávu (8 hlasů pro) dne 
11.října 2012. 
 
3. Usnesení k rozšíření kapacity školní družiny: 
Vzhledem k nedostatečnému počtu míst pro žáky prvního stupně, podporuje školská 
rada rozšíření kapacity školní družiny na 250 žáků. Tato změna umožní umístění 
žáků 4. tříd, kteří vzhledem k omezené kapacitě do školní družiny docházet již 
nemohli.  
 
4. Hodnocení práce ředitelky ZŠ Slovenska za rok 2011/2012 
Předseda školské rady Ing. Antonín Kokeš předložil hodnocení práce paní ředitelky 
Mgr. Žampové za školní rok 2011/2012. Všichni přítomní členové jednomyslně 
schválili navrhované znění hodnocení a udělili paní ředitelce hodnocení velmi dobré.  
 
Zástupci zákonných zástupců žáků zvláště pozitivně hodnotili otevřenost školy 
směrem k rodičům, vstřícný přístup pedagogů k dětem, zdravou komunikaci 
uvnitř školy, propojení mladších žáků se staršími a podporu otevřenosti 
k jiným národnostem. 
 
 
 
 



 
 
 
5. Návrhy, připomínky, diskuse 
• Paní ředitelka seznámila členy školské rady s proběhlou rekonstrukcí toalet, která 
se uskutečnila během letošních letních prázdnin. Zároveň informovala o stavu 
rekonstrukce půdních prostor, která bude dokončena do konce roku 2012. Stavba 
probíhá pouze o víkendech tak, aby nenarušovala proces výuky. Slavnostní otevření 
proběhne v rámci vánočních aktivit.  
• diskuze k neblahé finanční situaci základních škol, podpory zřizovatele a MŠ, která 
se dotýká finančních nákladů rodičů (nákup učebnic atd.)  
 
 
Další schůzka školské rady byla naplánovaná na leden 2013.    
 
                                                             

Ing. Antonín Kokeš 
                                                           předseda školské rady 
 
 
V Praze dne: 11. října 2012 
 
Zapsala: MgA. Dvořáková 


