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Zápis z jednání Školské rady Základní škola Kladno, Školská 322  

V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila 30.září 2021 od 10:00 hodin  

v ředitelně školy schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 10:30 hodin.  

Jednání zahájil Zdeněk Vých, který přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze školské 

rady.  Přítomni viz prezenční listina. 

 

Přítomni: Ing. Michal Muláček, Ing. Vladimír Moucha, Marcela Pácalová, Mgr. Iva Levá, 

Mgr. Alena Sadílková 

Omluveni: Helena Muchová 

 

Program:  

1. Uvítání, úvodní slovo ředitele 

2. Návrh a schválení programu ustavující schůze  

3. Informace o legislativním rámci školské rady  

4. Seznámení s jednacím řádem schváleným předchozí ŠR – návrh ponechat jednací řád ve 

stejném znění - schválení  

5. Projednání a schválení způsobu volby předsedy a místopředsedy ŠR  

6. Volba předsedy ŠR  

Další část ustavující schůze vede předseda školské rady:  

7. Schválení: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

7. Závěr - usnesení  

 

Ad 1. Ředitel představil přítomné a uvítal je na prvním zasedání nově zvolené školské rady 

Ad 2. Přítomní byli seznámeni s programem zasedání. Program byl jednomyslně schválen  

Ad 3. Členové rady byli seznámeni s legislativou týkající se školské rady 

Ad 4. Členům rady byl přečten návrh jednacího řádu, který byl po té jednomyslně schválen 

Ad 5. Členové školské rady byli seznámeni s možností způsobu volby předsedy školské rady, 

vyslovili se pro volbu – veřejnou  

Ad 6. Výsledky volby: předseda školské rady: Marcela Pácalová  

Dále jednání školské rady vedl zvolený předseda 

 

Usnesení  

1. Školská rada bere na vědomí volbu předsedy školské rady  

2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

 

V Kladně dne 30.9.2021                                                                       Zapsal : Iva Levá 
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