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Z Á P I S 
z jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vodárenská 2116 

konaného dne 15. 9. 2021 

 
Přítomní:  Markéta Děkanovská (zást. rodičů), Ing. Tomáš Drvota (zást. rodičů), Ing. Lenka 

Košnářová (zást. pedagogů), Mgr. Lukáš Novotný (zást. pedagogů), Ing. Radek 

Větrovec (zást. zřizovatele), Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zást. zřizovatele)  

  – viz prezenční listina 

 

Omluveni:  - 

 

Host:  Mgr. Jaroslav Feřtek (ředitel školy) 

 

Program: 1.  změny ve složení školské rady (dále jen ŠR) a volba jejího předsedy 

  2.  projednání a schválení jednacího řádu 

  3.  zásady čerpání RF – DR a seznámení s výsledky hospodaření fondu 

  4.  projednání a schválení Dodatku č. 5 Školního řádu 

  5.  projednání a vzetí na vědomí Dodatku č. 8 Školního vzdělávacího programu 

  6.  různé organizační záležitosti – výroční zpráva, provedené a plánované  

   investice, personální zajištění, určení zapisovatele, předání kontaktů 

 

 

1. 

Jednání ŠR zahájil (a po dohodě všech jejích členů) vedl ředitel školy Mgr. Feřtek.  

Na základě voleb zákonných zástupců žáků do ŠR, konaných ve dnech 21.–25. 6. 2021 

prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine, se členy ŠR stali Ing. T. Drvota 

a M. Děkanovská.  

Na základě voleb zástupců pedagogických pracovníků do ŠR, konaných ve dnech 25.–28. 6. 2021,  

se členy ŠR stali Ing. L. Košnářová a Mgr. L. Novotný. 

Funkční období členů: 1. 7. 2021–30. 6. 2024 

Po vzájemném představení členů přistoupila ŠR k volbě svého předsedy. Členové ŠR se shodli, že by 

jím měl být zástupce rodičů žáků. Navržen na funkci byl Ing. Drvota (bez protikandidátů). Kandidát 

přijal nominaci a ve veřejném hlasování byl do funkce zvolen všemi hlasy přítomných členů s právem 

hlasovat (5 hlasy, kandidát se zdržel). Ing. Drvota navrženou funkci přijal. 

 

2. 

Členové ŠR projednali a následně schválili svůj jednací řád plným počtem 6 hlasů. 

 

3. 

Ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky hospodaření rezervního fondu – dary rodičů (zákonných 

zástupců). Rada neměla k výši zůstatku žádné výhrady. 

Následně proběhla diskuse nad dokumentem upravujícím Zásady čerpání RF – DR (čj. 345/2016/ZŠ). 

Na návrh Ing. Větrovce připraví ředitel školy formulaci k doplnění výčtu zásad čerpání tohoto fondu, 

který se bude týkat mimořádných možností čerpání. 

 

4. 

Členové ŠR projednali a následně schválili plným počtem 6 hlasů Dodatek č. 5 Školního řádu. 

 

5. 

Ředitel školy seznámil ŠR s úpravami ŠVP zapracovanými do Dodatku č. 8 i s motivací pro zavedení 

těchto úprav. Členové rady Dodatek č. 8 projednali a vzali na vědomí. 
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6. 

Ředitel školy informoval ŠR o tom, že jí v první dekádě měsíce října 2021 předloží ke schválení 

Výroční zprávu za školní rok 2020/2021. 

Mgr. Feřtek seznámil radu s dlouhodobě problematickým zajištěním výuky předmětů matematiky 

a chemie kvalifikovanými pedagogy, kterých je nedostatek. Diskutovali se možnosti motivování 

čerstvých absolventů pro vstup do praxe ze strany školy i zřizovatele. 

V závěru jednání proběhla krátká diskuse nad aktuálními provozními záležitostmi – průběhem 

rekonstrukce páteřních elektrických rozvodů a plánem pro rekonstrukci dalších částí v roce 

následujícím; havarijním stavem betonového plotu směrem do ulice Lacinova; výhledově 

plánovaným projektem investic do vzduchotechniky – klimatizačních jednotek (prioritně do tříd 

orientovaných jižním směrem). 

Členové rady si vzájemně poskytli kontakty pro elektronickou komunikaci (v souladu s čl. 9 

jednacího řádu).  

Funkci zapisovatelky po dohodě přijala Ing. L. Košnářová. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Lenka Košnářová 


