
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy  
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
 
Datum konání 2. dubna 2019 

Místo: budova ZŠ 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, PharmDr. Jitka Soukupová,  PhDr. Václav Trojan,  

Mgr. Lukáš Krump, Mgr. Eva Švancarová 

Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. David Pařík, zástupce ředitele, PhDr. Mgr. Bc. Jan 
Hoštička, zástupce ředitele, Ing. Eva Kšírová, ekonom školy 

 
Program zasedání: 

 

1. Seznámení se Zprávou o hospodaření školy za rok 2018 
2. Schválení změn ve Školním řádu 
3. Seznámení s průběhem kontroly České školní inspekce 
 
Bod 1.  
Seznámení se Zprávou o hospodaření školy za rok 2018 
Paní ekonomka Ing. Eva Kšírová podrobně seznámila členy ŠR s financováním a hospodařením školy 
za rok 2018 – viz. Příloha k zápisu. Členové ŠR byli také seznámeni s rozpočtem na rok 2019. 
a s informací, že od 1. 1. 2020 vejde v platnost nové nastavení financování škol. 
 
Bod 2. 
Schválení změn ve Školním řádu 
Členové ŠR se již předem měli možnost seznámit s novým dokumentem Školního řádu. Pan ředitel 
představil všechny změny a úpravy. 
 
Školská rada schválila novou úpravu Školního řádu všemi 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
Bod 3. 
Seznámení s průběhem kontroly České školní inspekce 
 
Kontrola ČŠI proběhla v ZŠ, MŠ a ŠJ v termínu 20. 3. – 26. 3. 2019 jako pravidelná kontrola po 6-ti 
letech.  
Inspektoři podrobně hospitovali v hodinách, proběhla kontrola veškerých dokumentů a dokladů 
včetně ekonomické a personální agendy. 
Kontrola ocenila školu velmi kladně jak v oblasti atmosféry, tak v pracovním procesu, v samotném 
prostředí, v pedagogickém obsazení, výchovném poradenství, IT vybavení, vybavení knihovny, 
informačním systému, tak v působení Školní žákovské rady, či kladení důrazu na tradice. Závěrečnou 
zprávu z kontroly škola ještě neobdržela. 
Pan ředitel ještě při té příležitosti informoval členy ŠR o plánované realizaci změny Školního 
vzdělávacího plánu.  
 
V Praze dne 2. 4. 2019 
 

Alena Votavová, předsedkyně Školské rady 


