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

Stará Boleslav 

 

Datum jednání: 12. 10. 2017 od 18.00 v Knihovně Eduarda Petišky 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

-    Věra Krajíčková, Vít Mareš,  Alexandra Vokurková, Zdeňka Hajleková,       

-    Omluven: Jiří Černý, 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 2016-2017 

                            4. Změny školního vzdělávacího programu 

                            5. Různé - Jednací řád Školské rady 

 

Ad 1) Zahájení 

Jednání Školské rady zahájila Věra Krajíčková. 

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

přivítala novou členku za rodiče p. Alexandru Vokurkovou. Konstatovala, že jsou přítomni 

4 členové 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: 4                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Zapisovatelem byla schválena Zdeňka Hajleková, ověřovatelem Věra Krajíčková. 

 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Pro: 4                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Předložený program byl schválen. 

 

ad 3) Projednání výroční zprávy za školní rok 2016-2017 

Výroční zprávu obdrželi členové ŠR, s výjimkou p. Vokurkové, elektronicky. 

P. ředitel Jarý přítomné seznámil s výroční zprávou, která je zpracována podle Školského 

zákona. 

K předložené výroční zprávě nebyly žádné připomínky. 

 

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

-       provozuje MŠ (1 třída, 20 žáků) 

-       provozuje 3 přípravné třídy 

-       stále funguje jako fakultní ZŠ 

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

      Boleslav včetně důchodců, a stravování pro Zvláštní školu ve Staré Boleslavi  

 

Pro: 4                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 byla schválena. 

  



ad 4)  Změny školního vzdělávacího  programu 

Školní vzdělávací program pro I. a II. stupeň obdrželi členové ŠR, s výjimkou p. Vokurkové, 

elektronicky. 

P. ředitel Mgr. Jarý a jeho zástupce Mgr. Mareš seznámili přítomné s drobnými změnami 

školního vzdělávacího programu. Znovu je zařazena výuka vaření pro 2. stupeň, 1x za 14 dní 

pro 15 žáků. Vaření vyučují p. uč. Vitvar a p. uč. Schoberová. Jiný nový předmět zařazen 

není. 

V bývalém Guru je vybudována kuchyňka, počítačová učebna a družina. 

U 1. stupně se jedná o detaily. 

2 přípravné třídy jsou umístěny na fakultě. 

Bude odcházet cca 68 deváťáků, po zápisu bude přijato cca 70 prvňáčků a nebudou přijímáni 

žádní žáci do 6. tříd. 

Škola má nyní na výjimku hygieny (počet umyvadel a WC) kapacitu 750 žáků. 

 

Pro: 4                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Školní vzdělávací program byl schválen. 

 

 

ad 5) Různé : 

a) Jednací řád Školské rady     

Od minulého jednání ŠR 16. 5. 2017 došlo ke změně ve složení ŠR: za rodiče je nově  p. 

Alexandra Vokurková.  

ŠR projednala, doplnila a schválila Jednací řád ŠR.  

 

Jednací řád Školské rady schválený 16. 5. 2017 - část 

 

Článek 6 

Hlasování 

 

ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, 

školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků. V ostatních případech je nutná přítomnost 

dvou třetin všech členů ŠR, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. Při 

rovnosti hlasů rozhodne předseda.  .....  

 

Nové znění části tohoto článku je barevně zvýrazněno: 

 

ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, 

školního řádu, pravidel pro hodnocení žáků a při podání návrhu na vyhlášení konkurzu na 

ředitele školy.  V ostatních případech je nutná přítomnost dvou třetin všech členů ŠR, 

přičemž rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne 

předseda. ..... 

      

      Pro:4                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

     Jednací řád je přílohou tohoto zápisu   

 

     Jednací řád byl schválen. 

  

b) Školní řád je beze změn, zůstává v platnosti, není potřeba ho projednávat a 

schvalovat. 

c) ZŠ je stále fakultní školou. 



Znovu byla podepsána smlouva s fakultou do roku 2020. ZŠ využívá především 

fakultní bazén a studenty TV při výuce plavání v bazénu. 

d) Členové ŠR konstatovali stálé problémy s parkováním v blízkosti školy, které by 

mohlo být částečně vyřešeno po vybudování sportovní haly s podzemním 

parkovištěm. 

e) P. ředitel seznámil členy ŠR s projektem nové výdejny ve Staré Boleslavi. 

 

 

 

V Brandýse n. L.- Staré Boleslavi dne 12. 10. 2017                Zapsala: Zdeňka Hajleková 

 

      

          

 

 

 

 

 


