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Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017/20, PSČ: 142 00, IČ: 60446161  
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Zápis z 38. jednání školské rady 
ze dne 29. 9. 2022 

Přítomni: 
zástupci pedagogických pracovníků: Zdeňka Chmelová, Barbora Tomková 
 
zástupci rodičů žáků školy: Jarmila Kloučková, Martin Čapek, 
 
zástupci zřizovatele: - 
 
Omluveni: Vratislav Nosálek, Libuše Pešlová, 
Pozváni: M. Záruba - ředitel školy  
 
1. ŠR projednala a všemi hlasy přítomných schválila: 

 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 
 

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

 Informaci o zahájení výuky ve školním roce 2022/2023 
- informace o začlení nových žáků přijatých od 1. 9. 2022, 
- aktuální personální stav pedagogických pracovníků školy,  
- naplněnost školy - jednotlivých vzdělávacích oborů a školní družiny, 
- plná kapacita tříd pro žáky s PAS,  
- úskalí individuálního vzdělávání dle § 41 školského zákona, 
- zkušenosti s výukou po aktualizaci ŠVP předmětu Informatika,  
- nákup pomůcek 

 

 Informaci o plánované rekonstrukci hlavní budovy školy - zpoždění zahájení prací a další 
vývoj situace okolo rekonstrukce školy 
 

 Informaci o čerpání rozpočtu školy roku 2022 a o návrhu rozpočtu na rok 2023 
 

 Informaci o přípravě voleb do školské rady zástupců pedagogických pracovníků a zástupců 
rodičů žáků v dubnu 2023, vzhledem ke konci 3letého funkčního období 
 

 Informaci o Balíčku pomoci Pražanům (okruhy pomoci, které škola poskytuje, kritéria a lhůty) 
 

 Koncepční záměry školy a jejich plnění 
 

 Různé (akce školy, řešení dlouhodobého záškoláctví bývalého žáka školy, řešení stížnosti 
matky bývalé žákyně školy, problematika komunikace se zákonnými zástupci žáků, přijímání 
žáků z Ukrajiny) 

 
 
V Praze 29. 9. 2022                  Zapsala: Z. Chmelová 
 
Vyvěšeno: 30. 9. 2022 
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