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Zápis z 28. jednání školské rady 
ze dne 19.6.2018  

 
Přítomni: 
zástupci pedagogických pracovníků: 
Hana Šablová, Simona Votavová 
 
zástupci rodičů žáků školy: 
Zdeňka Hrubá, Erika Vosáhlová 
 
omluveni:  
zástupci zřizovatele:  
Libuše Pešlová, Vratislav Nosálek 
 
pozvaní:  
M. Záruba - ředitel školy  

 
1. ŠR schválila: 

 Text vyjádření školské rady Základní školy, Praha 4, Ružinovská 2017 k dosavadnímu 
působení ředitele Mgr. M. Záruby ve funkci ředitele školy, podpora jeho pokračování 
ve funkci 
 

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

 informaci o zápisu žáků s nástupem od 1.9.2018 

 informaci o jiném způsobu plnění povinné školní docházky v naší škole 

 informaci o přijímání nových žáků - přestupy 

 nástin organizace školního roku 2018/2019 

 informace o personálním zajištění práce školy v roce 2018/2019 

 otázka kapacity jednotlivých oborů školy a školní družiny 

 informaci o práci školy ve školním roce 2017/2018 

 informace o plnění rozpočtu školy v roce 2018  

 informace o slavnostním loučení s deváťáky 

 diskuse o organizování škol v přírodě a vícedenních výletů 

 přístavba školy, 
rekonstrukce stávajících prostor školy - šatny,  
opravy - klimatizace, výměna linolea,  
projekty školy - venkovní učebna, hrabaliště,  
nákupy - nábytek pro prvňáky 

 
 
 
V Praze 19.6.2018                    Zapsala: H. Šablová 
 
Vyvěšeno: 20.6.2018   

mailto:skola@ruzinovska.cz
http://www.ruzinovska.cz/


 

    2 

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  

 
 
Příloha: Prezenční listina - souhlas se zápisem 28. jednání školské rady 
 
 
 
Hana Šablová    
 
……………………………………………………………………......................................................................................... 
 
 
 
Simona Votavová  
………………………………………………………………………....................................................................................... 
 
 
 
Erika Vosáhlová 
………………………………………………………….................................................................................................... 
 
 
 
Zdeňka Hrubá 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 

Libuše Pešlová 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Vratislav Nosálek 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
pozvaní: 
 
 
Milan Záruba 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 


