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Školská rada 
Základní škola Praha 10 – Hostiva�, Hornom�cholupská 873 

Zápis �. 9 
z jednání školské rady, které se uskute�nilo dne 22 . dubna 2009 

P�ítomni: Mgr. Helena Fu�íková, Ivana Hanáková, Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Jarmila 
T�šínská, Tomáš Svoboda 

P�izváni: Mgr. Ji�í Doutná�, Ing. Blanka Hamá�ková 

Omluveni: Bc. Jana �erná 

Program: 

1. Zpráva o hospoda�ení školy a �erpání rozpo�tu za rok 2008 
2. Návrh rozpo�tu školy na rok 2009 
3. Zpráva �eské školní inspekce �j. �ŠI-71/09-01  
4. Dopl�ky ke školnímu vzd�lávacímu programu 
5. R�zné 

a) informace o p�íprav� akcí u p�íležitosti 35 let od otev�ení školy 

K bodu �. 1:  

Usnesení �. 9.1 
Školská rada bere na v�domí: 

rozbor hospoda�ení a �erpání rozpo�tu školy za rok 2008 

K bodu �. 2:  

Usnesení �. 9.2 
Školská rada schvaluje: 

návrh rozpo�tu školy na rok 2009 

K bodu �. 3 

Usnesení �. 9.3 
Školská rada bere na v�domí: 

výsledky inspekce �ŠI ve dnech 27. a 28.1.2009 a 2. a 3.2.2009 (zpráva �eské 
školní inspekce �. j. �ŠI-71/09-01) 

K bodu �. 4 

Usnesení �. 9.4 
Školská rada bere na v�domí: 

dodatek ke školnímu vzd�lávacímu programu: Charakteristika školy 
dodatek ke školnímu vzd�lávacímu programu: Charakteristika ŠVP 
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dodatek ke školnímu vzd�lávacímu programu: Školní u�ební plán 
dodatek ke školnímu vzd�lávacímu programu: Autoevaluace školy 

K bodu �. 5 

a) informace o p�íprav� akcí u p�íležitosti 35 let od otev�ení školy 

Usnesení �. 9.5 
Školská rada bere na v�domí: 

informaci o p�íprav� akcí u p�íležitosti 35 let od otev�ení školy: 

atletická olympiáda mate�ských škol Prahy 15 7. kv�ten 2009 

olympijské dny školy 1. a 2. �erven 2009 

Letní slavnosti: 17. a 18. �ervna 2009 

� karneval pro 1. stupe�, vystoupení t�íd , sout�že, … pro žáky školy 

� den otev�ených dve�í, jarmark, vystoupení pro rodi�e pro žáky školy a ve�ejnost 

vernisáž výstavy 35 let školy ve fotografii 18. �erven 2009 

výstava 35 let školy ve fotografii �erven – �íjen 2009 

setkání bývalých a sou�asných pracovník� školy  
(Švehlova sokolovna, od 17,00 hodin) 8. �íjen 2009 

celopražský turnaj ve vybíjené smíšených družstev o putovní 
pohár Prahy 15 7. listopad 2009 

váno�ní setkání d�tí a rodi�� 10. prosinec 2009 

pokus o rekord v po�tu p�ítomných absolvent� v budov� a na 
pozemcích školy v jeden den (spole�n� s agenturou DOBRÝ 
DEN Pelh�imov) 

termín bude up�esn�n 
(podzim 2009) 

 

Pr�b�h a výsledky hlasování: 

�íslo usnesení Po�et p�ítomných 
�len� školské rady 

Pro návrh �len� 
školské rady 

Proti návrhu �len� 
školské rady 

9.1 5 5 0 

9.2 5 5 0 

9.3 5 5 0 

9.4 5 5 0 

9.5 5 5 0 

Zapsala: Ing. Blanka Hamá�ková, jednatelka školské rady 

Ov��ila: Mgr. Lenka Novotná, �lenka školské rady 


