
Zápis z jednání Školské rady (dále jen ŠR) ZŠ a MŠ Palachova 337, 

 Brandýs n. L. – Stará Boleslav 

 

Datum jednání: 5. 6. 2019 od 17.00 v Knihovně Eduarda Petišky 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

- Věra Krajíčková, Vít Mareš, Petra Pospíšilová, Klára Růžičková, Zdeňka Hajleková, 

Alena Kotková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání  

3. Projednání Inspekční zprávy z inspekční činnosti z 10. – 17. 4. 2019 

4. Projednání změn Školního řádu 

5. Různé 

 

Ad 1) Zahájení 

Jednání Školské rady zahájila Věra Krajíčková. Přivítala všechny účastníky jednání. 

Konstatovala, že je přítomno 6 členů ŠR, tedy nadpoloviční většina členů Školské rady a 

Školská rada je usnášení schopná. 
 

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání    

Zapisovatelem byla navržena Petra Pospíšilová - s návrhem souhlasí, ověřovatelem zápisu 

Věra Krajíčková – s návrhem souhlasí. 

Pro: 6                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Zapisovatelem byla schválena Petra Pospíšilová, ověřovatelem Věra Krajíčková. 

 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Pro: 6                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Předložený program byl schválen. 

 

ad 3) Projednání Inspekční zprávy z inspekční činnosti z 10. – 17. 4. 2019 

Inspekční zprávu obdrželi členové ŠR elektronicky. 

P. Mareš zodpověděl všechny dotazy související s předloženou Inspekční zprávou: 

- došlo k odstranění zjištěných nedostatků ve školním řádu MŠ 

- došlo k opravě vyvráceného plotu na zahradě MŠ 

K předložené Inspekční zprávě nebyly žádné připomínky. 

Předložená zpráva byla jednohlasně přijeta. 

Pro: 6                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

 

ad 4) Projednání změn Školního řádu 

Školní řád s vyznačenými změnami obdrželi členové ŠR elektronicky. 

Předložený Školní řád byl přijat. 

Pro: 6                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

 

ad 5) Různé 

- P. Mareš informoval o počtu prvňáčků pro školní rok 2019/2020 – přijato bylo téměř 

90 dětí. 



- P. Mareš informoval o navýšení přípravných tříd, které budou v novém školním roce 

4. 2 třídy budou využívat současné prostory na fakultě a 2 třídy budou umístěny 

v prostorách školní družiny. 

- P. Pospíšilová na základě zpětné vazby ze strany rodičů podala informaci o tom, že 

škola je vnímána rodiči jako „uzavřená“. Požádala tedy jménem rodičů, aby se vedení 

školy zamyslelo nad možnostmi „otevření“ školy a zlepšení komunikace směrem 

k rodičům. Ze strany rodičů je např. poptávka po akcích, při kterých by viděli 

společnou práci dětí (různá vystoupení, atd.). Obecně by bylo dobré rodiče více 

začlenit do dění školy. Členové ŠR se zamyslí, jakým způsobem by bylo vhodné 

zasíťování rodičů, které by mohlo mimo jiné vést k lepší komunikaci mezi rodiči a 

školou. 

- P. Hajleková upozornila na to, že na webových stránkách školy nejsou umístěny 

zápisy z jednání ŠR z roku 2018. Poslední zápisy jsou z roku 2017. P. Krajíčková 

učiní nápravu. 

 

 

 

V Brandýse n. L.- Staré Boleslavi dne 7. 6. 2019                Zapsala: Petra Pospíšilová 

 

      

          

 

 

 

 

 


