
 

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

Brandýs n. L. – Stará Boleslav 
Datum jednání: 23. 10. 2019 od 17.00 v Knihovně Eduarda Petišky  

Přítomni: viz prezenční listina  

- Věra Krajíčková, Petra Pospíšilová, Klára Růžičková, Zdeňka Hajleková, Alena Kotková  

- Omluven: Vít Mareš 

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

 

Program jednání:  

1. Zahájení  

2. Volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání  

3. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy 2018/2019  

4. Různé  

 

Ad 1) Zahájení  
Jednání Školské rady zahájila Věra Krajíčková. Přivítala všechny účastníky jednání, omluvila 

neúčast p. Víta Mareše. 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 Klára Růžičková - s návrhem souhlasí, ověřovatelem zápisu Věra 

Krajíčková – s návrhem souhlasí.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Zapisovatelem byla schválena Klára Růžičková, 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 o činnosti školy 2018/2019 
Výroční zprávu obdrželi členové ŠR elektronicky.  

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

a zodpověděl všechny dotazy, které se jí týkají. 

K předložené Výroční zprávě nebyly žádné připomínky.  

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla jednohlasně schválena.  
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

ad 4) Různé  

 Návrh pí Pospíšilové, jak prohloubit spolupráci mezi školou a rodiči. Formou 

dotazníkového šetření zjistit zájem o vznik jakéhosi „poradního orgánu“ tvořeného jedním 

rodičem z každé třídy, který by shromažďoval aktuální dotazy na vedení školy. 

Komunikaci s vedením by zajistila p. Pospíšilová.  

 Pí Pospíšilová se dotazovala na stav jídelny (systém obsluhy, větší hluk apod.), pan ředitel 

zodpověděl všechny dotazy, které se přístavby nad jídelnou týkají. 

 Pí Pospíšilová se dotazovala na venkovní hřiště u školy po přístavbě nad jídelnou, dle 

informací pana ředitele by zde měla vzniknout víceúčelová hala. 

 Pí Krajíčková připomněla, že v únoru končí mandát členům ŠR za zřizovatele a pan 

ředitel doplnil, že v dubnu za pedagogy. 

 P. ředitel Jarý poděkoval paní učitelce Aleně Kotkové, která odchází na mateřskou 

dovolenou. 

 

V Brandýse n. L. - Staré Boleslavi dne 23. 10. 2019 Zapsala: Klára Růžičková 


