
Zápis 1. jednání školské rady ZvŠ Ružinovská 4718, Praha 4 - Krč, 142 00 
 
Datum konání: 1. března 2006 
Místo konání: ředitelna školy 
Doba konání: od 16:30 - 18:00 
Přitomni:  

• členové zvolení za zákonné zástupce žáků:  
      Marcela Chadímová  

            Vladislava Sovová  
 
• členové zvolení za pedagogické pracovníky: 
      Mgr. Marie Heinová  
      Mgr. Milan Záruba 

 
• členové jmenovaní zřizovatelem školy MHMP:  
      JUDr. Ing.Čestmír Ondrůšek, Ph.D. 
      PaedDr. Jaroslava Zemková 
 
• Jednání se zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Lidmila Kratochvílová 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

1) Zahájení schůze a administrativní úkony: 
- představení členů školské rady, osobní údaje a spojení na členy rady 
- seznámení s legislativou, úkoly a povinnostmi ŠR 

 
2) Projednání a schválení Jednacího řádu školské rady: 

- řád byl prostudován, zapracovány doplňující požadavky a pak jednomyslně 
schválen 

 
3) Volba: 

- předsedou rady byl jednomyslně zvolen Mgr. M. Záruba 
- místopředsedou rady byla jednomyslně zvolena Vladislava Sovová 
- zapisovatelem jednání byl jednomyslně zvolen Mgr. M. Záruba 

 
4) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce          

2004/ 2005: 
- k bodu proběhla diskuse, v závěrečném hlasování byla výroční zpráva 

schválena všemi členy školské rady 
 

5) Ostatní a různé: 
- členům školské rady byly dále k prostudování předloženy tyto písemnosti: 

školní řád, návrh loga školy, školní Minimální preventivní program prevence 
sociálně - patologických jevů, klasifikační tabulka hodnocení žáků pomocných 
tříd 

- diskuse o další koncepci školy s cílem větší konkurenceschopnosti našeho 
zařízení 



- diskuse nad návrhy zviditelnění práce školní rady zejména v řadách rodičů 
žáků školy 

- nabídka pomoci členů rady škole (logo školy) 
- otázka pedagogických praxí studentů na škole 
 

6) Úkoly: 
- na příští schůzi M. Záruba připraví návrhy výstupních hodnocení vycházejících 

žáků školy 
- připravit obecný přehled práce školy  
- připravit návrh možností řešení školní webové stránky 
- prostudování, projednání, zapracování připomínek týkající se školního řádu         

a jeho případné schválení 
- termín příští schůzky - navržen termín  středa 19. dubna 2006 v 16:00 hodin 

 
 
V Praze 3.3. 2006  
 
 
Zapsal M. Záruba                                                                                          Ověřila M. Heinová 
 


