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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 35. jednání školské rady 
ze dne 29. 9. 2021 

 
Přítomni: 
zástupci pedagogických pracovníků: Zdeňka Chmelová, Barbora Tomková 
zástupci rodičů žáků školy: Martin Čapek, Jarmila Kloučková 
zástupci zřizovatele:  
Omluveni: Libuše Pešlová, Vratislav Nosálek 
 
pozvaní: M. Záruba - ředitel školy  
 
1. ŠR vzala na vědomí, vyjádřila se a projednala: 
 
- informace o průběhu doplňovací volbě do školské rady za zástupce zákonných zástupců 
nezletilých žáků, 
- informace o průběhu a výsledcích vzdělávání ve školním roce 2020/2021, 
- informace o zahájení školního roku 2021/2022 - aktuální personální stav, žáci prvních tříd, 
úpravy prostor pro výuku, rozvrhu v souvislosti s časovým režimem využívání školní jídelny Nový 
PORG žáky naší školy, o kázeňských problémech nových žáků školy, problémy spjaté 
s individuálním vzděláváním některých žáků školy aj., 
- projednání rozpočtu školy na konec roku 2021, 
- informaci o provozu školní družiny o hlavních prázdninách školního roku 2020/2021, 
- projednání zvýšení úplaty za školním družinu od 1. 1. 2022 - ze 100 Kč na 200 Kč měsíčně, 
- informace o plánované rekonstrukci hlavní budovy školy, informace o přístavbě školy 

 
2. ŠR projednala a všemi hlasy schválila: 
 
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021, 
- doplnění tabulek slovního hodnocení do  pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
v příloze školního řádu 

 
3. ŠR projednala a souhlasila: 
 
- se zvýšením úplaty za školním družinu od 1. 1. 2022 - ze 100 Kč na 200 Kč měsíčně 
- změny v ŠVP ZŠ speciální I, II: hodnocení řečové výchovy, včetně doplnění tabulek slovního 
hodnocení do  pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v příloze školního řádu, 
- změny v ŠVP ZŠ: hodnocení předmětu Komunikace v anglickém jazyce 
 
 
 
 
V Praze 29. 9. 2021                  Zapsala: Z. Chmelová 
 
Vyvěšeno: 30. 9. 20201 
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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  

Příloha: Prezenční listina - souhlas se zápisem 35. jednání školské rady 
 
 
 
Zdeňka Chmelová    
……………………………………………………………………......................................................................................... 
 
 
 
Barbora Tomková 
………………………………………………………………………....................................................................................... 
 
 
 
Jarmila Kloučková…………………………………………………………........................................................................ 
 
 
 
Martin Čapek 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 

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

 
 


