
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o. 
 
Datum: 25. 9. 2018 
Místo: ředitelna školy 
Přítomni: 

 zástupci zákonných zástupců žáků: Miroslava Čejpová, Martina Kadlecová 

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

 zástupci zřizovatele: JUDr. David Volf 

 host: Mgr. Blanka Vondrová (ředitelka školy) 
Nepřítomen: Mgr. Ladislav Pavlík 
Program jednání: 

1. zahájení 
2. volba ověřovatele zápisu 
3. schválení školního řádu 
4. schválení výroční zprávy o činnosti školy 2017/2018 
5. prostor pro dotazy, náměty a připomínky 
6. informace ředitelky školy 

 
ad 1. 
Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR. 
Hostem na jednání byla ředitelka školy, která se zasedání ŠR zúčastnila se souhlasem všech členů ŠR až do konce. 
 
ad 2. 
Pro nepřítomnost Mgr. L. Pavlíka byl všemi přítomnými členy zvolen ověřovatel zápisu Mgr. Karel Primas. 
 
ad 3. 
Školní řád byl bez připomínek schválen všemi přítomnými členy ŠR, tj. nadpoloviční většinou všech členů ŠR. 
 
ad 4. 
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 byla bez připomínek schválena všemi přítomnými členy ŠR, tj. nadpoloviční 
většinou všech členů ŠR. 
 
ad 5. 
Zástupce ZZ: dotaz na lyžařský výcvikový kurz. Odpověď ŘŠ: v loňském roce byl LVK nabízen, ale pro nezájem 
se nekonal. Konání LVK závisí v letošním školním roce na zájmu zákonných zástupců. 
Všichni členové ŠR se shodli na potřebě renovace venkovní fasády školy a na vhodnosti půdní vestavby, která by mohla 
přinést prostory pro ŠD, relaxaci žáků atd. 
 
ad 6. 
ŘŠ informovala o 

‒ svém záměru maximálně spolupracovat s radou rodičů a Žákovským parlamentem naší školy; 
‒ rekonstrukcích realizovaných v průběhu letních prázdnin – učebny na 1. stupni, kabinet fyziky a chemie spojený 

se skladem učebnic 1. stupně a s archivem, kabinet školního psychologa, místo sekretářky školy ve sborovně; 
následovala prohlídka některých upravených prostor; 

‒ plánovaných akcích během školního roku 2018/2019; 
‒ plánovaných pobytových akcích – škola v přírodě (pro některé ročníky 1. stupně) a ekologický kurz 

(pro 2. stupeň) 
‒ možnost využít zákonné zástupce žáků (rodiče) jako vychovatele pro ŠvP 1. stupně; 

‒ projektovém dni k Evropskému dni jazyků; 
‒ plánu rekonstrukce vstupních dveří do tříd. 

 
Usnesení 
Školská rada 

 schválila školní řád 

 schválila výroční zprávu o činnosti školy 2017/2018 
 
Seznam příloh: 
č. 1 prezenční listina 
 

__________________________ 
Zapisovatelka 

Mgr. Miroslava Klosová 

__________________________ 
Ověřovatel 

Mgr. Karel Primas 

__________________________ 
Předsedkyně 

Martina Kadlecová 

 



Příloha č. 1 Prezenční listina 

Zasedání školské rady 25. září 2018 

Jméno Podpis 

Miroslava Čejpová  

Martina Kadlecová  

Mgr. Miroslava Klosová  

Mgr. Karel Primas  

  

  

 


