
Zápis z jednání Školské rady (dále jen ŠR) ZŠ a MŠ Palachova 337, Brandýs n. L. – 

Stará Boleslav 

 

Datum jednání: 16. 10. 2018 od 17.00 v Knihovně Eduarda Petišky 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

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

-    Omluvena: Alena Kotková 

-    Host: Mgr. Jarý – ředitel ZŠ a MŠ Palachova 

 

Program jednání:1. Zahájení 

                            2. Volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání  

                            3. Projednání výroční zprávy za školní rok 2017-2018 

                            4. Různé 

 

Ad 1) Zahájení 

Jednání Školské rady zahájila Věra Krajíčková. 

Přivítala všechny účastníky jednání, omluvila neúčast p. Aleny Kotkové, přivítala a 

představila nové členky za rodiče: p. Petru Pospíšilovou a p. Kláru Růžičkovou.  

Konstatovala, že je přítomno 5 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 Zdeňka Hajleková - s návrhem souhlasí, ověřovatelem zápisu 

Věra Krajíčková – s návrhem souhlasí. 

Pro: 5                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Zapisovatelem byla schválena Zdeňka Hajleková, ověřovatelem Věra Krajíčková. 

 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Pro: 5                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Předložený program byl schválen. 

 

ad 3) Projednání výroční zprávy za školní rok 2017-2018 

Výroční zprávu obdrželi členové ŠR elektronicky. 

Dotazy p. ředitel zodpověděl a vysvětlil. 

ZŠ a MŠ Palachova 337, Brandýs n. L. jako jediná v našem městě: 

-       provozuje MŠ (1 třída, 20 žáků) 

-       provozuje přípravné třídy 

-       stále funguje jako fakultní ZŠ 

-       zajišťuje kompletní stravování nejen pro ZŠ a MŠ Palachova, ale i pro ZŠ Stará  

      Boleslav včetně důchodců.  

K předložené výroční zprávě nebyly žádné připomínky. 

 

Pro: 5                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

 

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 byla schválena. 

 

 

 

 



ad 4) Různé: 

a) P. Pospíšilová požádala za rodiče především prvňáčků, zda by bylo možné zaaretovat 

otevřené těžké vstupní dveře od 7.45 – 8.00, protože především prvňáčkové mají 

problém kvůli hmotnosti dveří tyto vůbec otevřít. P. ředitel slíbil nápravu. 

b) P. Pospíšilová vznesla dotaz, zda by mohly děti, které i s družinářkou z Matýsku 

čekají, než se všechny děti shromáždí, aby mohly být odvedeny do družiny Matýsku 

(Gepardi), až bude nepříznivé počasí čekat ve vestibulu školy. Pan ředitele vysvětlil, 

že se jedná o právní otázku bezpečnosti dětí, které už mají po vyučování a tím pádem 

by ve škole již neměly být.  I když jsou pod dozorem družinářky Matýsku, která však 

není zaměstnancem školy, nastal by problém při případném úrazu dětí. 

      Pan ředitel slíbil prověřit možnost uzavření Dohody mezi ZŠ a MŠ Palachova a  

      Matýskem. 

c) P. Hajleková se otázala, zda se p. ředitel snažil jednat se zřizovatelem ohledně nějaké 

možnosti parkování pro pedagogy.  

P. ředitel vysvětlil, že ulice před školou je vyhrazena pro rezidentské parkování a od 

7.30-8.00 je hlídaná městkou policií, která zde nikoho nenechá zaparkovat. Zbývají 

placená parkoviště, která jsou už ale před 8.00 hod obsazená. 

Konstatoval, že stálé problémy s parkováním v blízkosti školy by snad mohly být 

částečně vyřešeny až po vybudování sportovní haly s podzemním parkovištěm. 

P. ředitel zkusí tuto situaci projednat s p. místostarostou Kváčou. 

Stejný způsob řešení – jednání s p. místostarostou Kváčou přislíbila i p. Hajleková. 

Problémy s parkováním v blízkosti školy školská rada již konstatovala vloni – viz 

zápis z jednání 12.10.2017. 

d) P. ředitel seznámil členy ŠR s tím, že 17.10.2018 se budou otvírat nabídky na 

přístavbu 4 tříd nad školní jídelnou. Stavba by měla být dokončena do 31.7.2019. 

Pravděpodobně dojde i k částečnému omezení provozu. 

 

 

 

V Brandýse n. L.- Staré Boleslavi dne 16. 10. 2018                Zapsala: Zdeňka Hajleková 

 

      

          

 

 

 

 

 


