
Zápis školské rady při ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o. 
 
Datum: 23. 5. 2017 
Místo: ředitelna školy 
Přítomni: 

 zástupci zákonných zástupců žáků: Miroslava Čejpová, Martina Kadlecová 

 zástupci pedagogů: Mgr. Miroslava Klosová, Mgr. Karel Primas 

 zástupci zřizovatele: Mgr. Ladislav Pavlík, JUDr. David Volf 

 hosté: Mgr. Blanka Vondrová (ředitelka školy) 
Nepřítomni: — 
Program jednání: 

1. zahájení 
2. volba zapisovatele a ověřovatele 
3. schválení jednacího řádu ŠR 
4. volba předsedy ŠR 
5. informace ředitelky školy 
6. diskuse, připomínky, podněty 

 
ad 1. 
Jednání ŠR zahájila ředitelka školy, která vedla jednání do zvolení předsedy ŠR. 
Ředitelka školy se zasedání ŠR zúčastnila se souhlasem všech členů ŠR až do konce. 
 
ad 2. 
Všemi členy ŠR byla zapisovatelkou zvolena Mgr. Miroslava Klosová a ověřovatelem Mgr. Ladislav Pavlík. 
 
ad 3. 
Byl předložen návrh jednacího řádu ŠR, který byl všemi členy ŠR po drobných úpravách schválen. 
 
ad 4. 
Všemi členy ŠR byla předsedkyní ŠR zvolena paní Martina Kadlecová. 
 
ad 5. 

a. ŘŠ informovala o chystaných drobných úpravách školního vzdělávacího programu a školního řádu. Tyto 
dokumenty, spolu s výroční zprávou školy za rok 2016/2017, budou předmětem jednání na příštím zasedání 
ŠR. 

b. ŘŠ seznámila členy ŠR s vizí školy – škola rodinného typu, užší spolupráce s rodiči žáků (také prostřednictvím 
ŠR) a jejich zapojení do chodu školy (např. do vedení zájmových kroužků). 

c. ŘŠ informovala o situaci ve škole v oblasti vybavenosti učeben, počtu kmenových tříd a odborných učeben. 
Kapacita školy je 330 žáků – v současnosti je kapacita naplněná. 

d. ŘŠ členům ŠR sdělila, že ve škole proběhlo měření množství CO2, vlhkosti a teploty ve vybraných učebnách 
během výuky. Je zvažováno vybavení školy rekuperační jednotkou. 

e. Snahou ŘŠ je realizace půdní vestavby, která by umožnila zbudování odborných učeben, kabinetů apod. 
f. ŘŠ plánuje zvýšení množství zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018 – např. pracovní činnosti 

(„dílny“)… 
g. ŘŠ informovala o některých akcích na červen (vyřazování žáků 9. roč., vernisáž výrobků z recyklovatelných 

materiálů apod.). 
h. ŘŠ informovala o záměru spolupracovat s kinem Sokol např. poskytnutí prostor pro různá veřejná vystoupení 

žáků. 
i. ŘŠ informovala o plánovaných úpravách během letních prázdnin: výdejny jídla, některých učeben 1. stupně, 

zázemí vyučujících. 
j. ŘŠ seznámila ŠR, že byla schválena žádost o podporu v projektu EU „Učíme se společně“ (OP VVV) – finance 

získané prostřednictvím tohoto projektu jsou určené především pro DVPP a využití školního psychologa a 
školního asistenta. 

 
ad 6. 

a. ŠR se domluvila na přibližném termínu příštího zasedání – konec srpna 2017. 



b. Vznesen dotaz na možnost opravy vnější omítky budovy školy. 
Prioritou města je vnitřní vybavení škol. 

c. Otázka rodičů na zvýšení počtu především sportovních kroužků. 
Nutno vyřešit personální zajištění i využití školní tělocvičny. 

d. Diskutována BOZ žáků na školním venkovním hřišti. 
e. Předestřen námět na možnost využití sportovní haly na Sletišti k veřejným vystoupením žáků: nabízí vhodné 

zázemí pro vystupující, nižší finanční náročnost, dostateční kapacity pro diváky. Nevýhody: ozvučení, 
omezené využití v zimních měsících. 

f. Vznesen dotaz na postup při výuce plavání dětí, které mají strach z vody. 
Rodičům se doporučují od 1. ročníku vhodné postupy. 

 
Usnesení 
Školská rada 

 schválila návrh jednacího řádu 

 zvolila předsedkyni ŠR 
 
 
Seznam příloh: 
č. 1 prezenční listina 
č. 2 jednací řád ŠR 
 
 

__________________________ 
Zapisovatelka 

Mgr. Miroslava Klosová 

__________________________ 
Ověřovatel 

Mgr. Ladislav Pavlík 

__________________________ 
Předsedkyně 

Martina Kadlecová 
 


