
Zápis školské rady při ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o. 
 
Datum: 30. 8. 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. schválení školního řádu 
3. schválení školního vzdělávacího programu 
4. prostor pro dotazy, náměty a připomínky 
5. informace ředitelky školy 

 
ad 1. 
Jednání ŠR zahájila ředitelka školy. Ředitelka školy se zasedání ŠR zúčastnila se souhlasem všech členů ŠR až do 
konce. 
 
ad 2. 
Ředitelka školy se vyjádřila k připomínkám paní Čejpové, které se týkaly formulací bodů hovořících o náhradě za 
poškozování školního majetku. 
Školní řád byl schválen všemi členy ŠR. 
 
ad 3. 
Školní vzdělávací program byl bez připomínek schválen všemi členy ŠR. 
 
ad 4. 
ŘŠ odpověděla na dotaz, který se týkal organizace výuky plavání: výuka plavání probíhá podle ŠVP ve druhém pololetí 
2. ročníku a v prvním pololetí 3. ročníku. Děti se do Aquaparku Kladno, kde výuka probíhá, dopravují autobusem; ŘŠ 
zažádala o dotaci na tuto dopravu. 
Další dotaz se týkal školního psychologa: ten je na naší škole placený z projektu EU „Učíme se společně“ (OP VVV) – 
viz zápis z minulého jednání ŠR. 
 
ad 5. 
ŘŠ informovala o 

‒ svém záměru maximálně spolupracovat s radou rodičů a Žákovským parlamentem naší školy. 
‒ rekonstrukcích realizovaných v průběhu letních prázdnin – školní jídelna, učebny na 1. stupni a sborovna. 

Následovala prohlídka některých upravených prostor. 
‒ o nutnosti dalších úprav učebny č. 22 – důvodem je dlouhotrvající vzlínání vlhkosti. ŘŠ má v záměru žádat 

zřizovatele o financování dalších potřebných úprav (izolace ap.). 
‒ velkém zájmu zákonných zástupců o zápis dětí do školní družiny – v letošním roce bude otevřeno 5 oddělení 

ŠD. 
 
Usnesení 
Školská rada 

 schválila školní řád 

 schválila školní vzdělávací program 
 
Seznam příloh: 
č. 1 prezenční listina 
 

__________________________ 
Zapisovatelka 

Mgr. Miroslava Klosová 

__________________________ 
Ověřovatel 

Mgr. Ladislav Pavlík 

__________________________ 
Předsedkyně 

Martina Kadlecová 



Příloha č. 1 Prezenční listina 

Zasedání školské rady 30. srpna 2017 

Jméno Podpis 

Miroslava Čejpová  

Martina Kadlecová  

Mgr. Miroslava Klosová  

Mgr. Ladislav Pavlík  

Mgr. Karel Primas  

JUDr. David Volf  

 


