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

Stará Boleslav 

 

Datum jednání: 16. 5. 2017 od 18.00 v Knihovně Eduarda Petišky 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

-     Věra Krajíčková, Alena Kotková, Petra Tomlová, Vít Mareš, Zdeňka Hajleková,       

-    Omluven: Jiří Černý 

 

Program jednání:1. Zahájení. 

                            2. Volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání.     

                            3. Schválení Jednacího řádu  

                            4. Volba předsedy Školské rady 

                            5. Vypracování podkladu pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ pro přiznání     

                                odměny 

                             

Ad 1) Zahájení 

Jednání Školské rady zahájila Věra Krajíčková. 

Přivítala všechny účastníky jednání, omluvila neúčast p. Jiřího Černého a konstatovala, že je 

přítomno 5 členů, 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) Schválení jednacího řádu     

Od minulého jednání ŠR 4. 10. 2016 došlo ke změnám ve složení ŠR: volba členů ŠR za 

pedagogické pracovníky (Mareš, Kotková) či jmenování členů ŠR za zřizovatele (Krajíčková, 

Hajleková). Z tohoto důvodu ŠR projednala a schválila Jednací řád ŠR.  

Jednací řád je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 5                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

 

 

ad 4) Volba předsedy Školské rady 

Z. Hajleková navrhla Věru Krajíčkovou -  zástupce zřizovatele, stávající předsedkyni ŠR. 

Mgr. Krajíčková s návrhem souhlasí. 

Pro: 5                            Proti: 0                                       Zdržel se: 0       

Předsedkyní Školské rady byla zvolena Mgr. Krajíčková. 
 

ad 5) Vypracování podkladu pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ pro přiznání odměny 

Odbor školství obeslal ŠR s úkolem vypracovat podklad pro přiznání odměny řediteli ZŠ a 

MŠ Palachova 337, Brandýs n. L. za 2. pol. školního roku 2016-2017 podle „Zásad pro 

přiznání odměn ředitelům škol a školských zařízení…“ (dále jen Zásady). 



I. ŠR ve vztahu k Zásadám konstatuje: 
- podle § 168 Školského zákona ŠR nemá kompetenci umožňující provádět 

hodnocení ředitelů 

- ne všechna školská zařízení v našem městě mají zřízenou ŠR. ŠR nejsou v mateřských 

školách, Městském domě dětí a ZUŠ (viz §167 Školského zákona). Není tak zajištěna 

rovnost hodnotících podmínek. 

- 2/3  stanovených kritérií nemůže ŠR objektivně vyhodnotit, protože její členové 

nemají běžně přístup k relevantním informacím – např. body: 1a, 1c –g, 2a-c. 

- ŠR také zároveň upozorňuje, že ze zmiňovaných podkladů k hodnocení v bodě 2a) – 

výroční zpráva – tuto nelze nikdy využít k hodnocení 1. pololetí školního roku, 

protože v době jeho hodnocení ještě není vypracovaná. 

 

II. ŠR doporučuje: 
ŠR se se shodla všemi hlasy přítomných členů doporučit p. řediteli udělení 

odměny za 1. pololetí školního roku 2016-2017 v plné výši – tedy 100% 

jednoho průměrného hrubého měsíčního výdělku. 

 

Zdůvodnění: 

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  

       

      dále:     

- stabilizace situace ve škole nejen mezi pedagogy, ale i ve vztahu k rodičům a 

veřejnosti 

- zajišťuje stravování organizátorů při celoměstských akcích 

- spolupracuje s městem, veřejností, spolky pronájmem svých prostor (jídelna,  

            tělocvična) 

- škola má nové a mnohem přehlednější webové stránky 

- připravena rekonstrukce „Guru“ 

- zlepšení spolupráce mezi řediteli ZŠ v našem městě 

- zabezpečení výuky ve 3 budovách 

- p. ředitel vede bezplatně šachový kroužek na škole 

 

 

V Brandýse n. L.- Staré Boleslavi dne 16. 5. 2017                     Zapsala: Zdeňka Hajleková 

 

      

                   


