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Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017/20, PSČ: 142 00, IČ: 60446161  

právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Hlavní město Praha  

bankovní spojení: ČS č. ú.: 70140359/0800 

Zápis z 21. jednání školské rady 
ze dne 1.9.2015 - ředitelna 

 
Přítomni: 
za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Hana Šablová, Mgr. Simona Votavová 
za rodiče 
Erika Vosáhlová, Iveta Řeháková 
za zřizovatele:  

 
pozvaní:  
M. Záruba - ředitel školy  

 
1. ŠR schválila: 

 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 Školní řád v aktuálním znění 

 Úpravy v ŠVP - ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální I, II - vše v aktuálním znění.  
 

2. ŠR projednala, vzala na vědomí a vyjádřila se k: 

 Ke všem schváleným dokumentům - viz bod 1 

 Informace o přístavbě školy 

 Základní informace o výuce ve školním roce 2015/2016 

 Informaci o přijímání nových žáků 

 Informace o výuce žáků dle všech vzdělávacích programů, s IVP, s pedagogickou 
asistencí - organizace práce ve třídách s AP 

 Zpráva o změnách ve školní družině 

 Informace o DVPP a doplňování si kvalifikace zaměstnanců 

 Informace o akcích pořádaných školou 

 Informace o odborném vzdělávání pro veřejnost uskutečňovaném ve škole 

 Informace o plnění rozpočtu za 2015, o darech poskytnutých škole a pomůckách 
za ně pořízených 

 
3. Různé 

 Poděkování za spolupráci 
 
 
 
 

V Praze 1.9.2015                   Zapsala: H. Šablová 
 
Vyvěšeno: 1.9.2015         
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Příloha: Prezenční listina - souhlas se zápisem 21. jednání školské rady 
 
 
Hana Šablová    
 
 
……………………………………………………………………......................................................................................... 
 
Simona Votavová  
 
--- 
………………………………………………………………………....................................................................................... 
 
Erika Vosáhlová 
 
 
………………………………………………………….................................................................................................... 
 
Iveta Řeháková 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
--- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
--- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milan Záruba 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 


