
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o. 
 
Datum: 26. 9. 2019 
Místo: ředitelna školy 
Přítomni: 

 zástupci zákonných zástupců žáků: Miroslava Čejpová, Martina Kadlecová 

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

 zástupci zřizovatele: Mgr. Vladimíra Hamousová, Mgr. Lenka Vrchlavská 

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

1. zahájení 
2. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. schválení výroční zprávy o činnosti školy 2018/2019 
4. prostor pro dotazy, náměty a připomínky 
5. informace ředitelky školy 
6. diskuse, debata 

 
ad 1. 
Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR. 
 
ad 2. 

 zapisovatelem zvolen Mgr. Karel Primas, ověřovatelkou Mgr. Vladimíra 
Hamousová 

 
ad 3. 
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 byla schválena všemi přítomnými členy ŠR 
po doplnění 
 
ad 4. 
Zástupci zřizovatele: 

 dotaz na vyšší počet žáků, kteří neprospěli – jakým způsobem škola řeší: 
konzultace u vyučujících, doučování z projektu EU „Učíme se společně“, 
doučování organizace Člověk v tísni, diferenciace učiva, multisenzoriální 
přístup…; letos rozdělení výuky v 9. r. – 2 h matematiky a českého jazyka a 
literatury… 

 dotaz na projekt EU „Učíme se společně“: dokončena „I“, v letošním šk. r. 
probíhá „II“ 

 dotaz na další projekty: Obědy do škol (SK), projekt v MŠ „Předoškolákovo 
individualizované vzdělávání“ (PPP STEP), dotace na úhradu dopravy na 
plavání… 

 dotaz na výpověď sekretářky: letos nová; dotaz na náplň práce sekretářky: 
zvýšená agenda (např. bezhotovostní platby žáků) 

 dotaz na poradní kruh: nácvik jednoho ze způsobů komunikace mezi žáky – 
vedly 2 vyškolené pedagožky, příp. školní psycholog; pro všechny ročníky 

 dotaz na radu rodičů: dva samostatné spolky zvlášť pro MŠ a ZŠ 
o zřizovatel: dodat hospodaření, zápisy a jména členů 



o zástupci za zákonné zástupce (jsou zároveň členy rady rodičů ZŠ) – 
fungování RR kladně 

 dotaz na nekvalifikované pedagogy: doplňují studium 
o doplnit vysvětlení do výroční zprávy 

 dotaz na další požadavky školy: 
o již dříve: přestavba půdních prostor, oprava fasády – z finančních důvodů 

prozatím zřizovatel zamítnuto 
o přestavba sklepních prostor na místnosti pro pracovní činnosti 

 
ad 5. 
informace ŘŠ: 

 řešen havarijní stav střechy (zatékání) 

 projekt rekuperace pozastaven; v rekonstruovaných učebnách připraveny 
podhledy pro rekuperaci 

 rekonstrukce učebny v přízemí školy (uč. č. 22) – nové podlahy, izolace, 
omítky, štuky… 

 kapacita školy naplněna: 330 žáků (z 330 žáků) 
 
ad 6. 

 o možnostech větrání v učebnách 

 o nabídce budovy na Florianském nám.; naše škola nebyla oslovena 

 o fungování škol v okolí (zejména venkovských) – kapacita 
 

Usnesení 
Školská rada 

 schválila výroční zprávu o činnosti školy 2018/2019 po doplnění 
 
Seznam příloh: 
č. 1 prezenční listina 
 

_____________________ 
Zapisovatel 

Mgr. Karel Primas 

______________________ 
Ověřovatelka 

Mgr. Vladimíra Hamousová 

______________________ 
Předsedkyně 

Martina Kadlecová 
 

  



Příloha č. 1 Prezenční listina 

Zasedání školské rady 26. září 2019 

Jméno Podpis 

Miroslava Čejpová  

Mgr. Vladimíra Hamousová  

Martina Kadlecová  

Mgr. Miroslava Klosová  

Mgr. Karel Primas  

Mgr. Lenka Vrchlavská  

 


