
 

 Zápis ze zasedání Školské rady  

Školská rada při základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ Mladá Boleslav,  

Dukelská 1112/III, příspěvková organizace 

 

 Datum konání: 29.9.2016 

Přítomni: Mgr. L. Kopalová, Ing. R. Mizera, R. Meliška, Mgr. L. Klímová,   

Nepřítomni a omluveni: Mgr. Jaroslava Svátková, Ladislav Fišer 

Hosté: Mgr. M. Pavlíková (ředitelka), P. Novotná (Unie rodičů) 

 

Program jednání:  

1. Přivítání 
2. Návrh P. Novotné – bezpečnost na schodišti 
3. Schválení oficiálních dokumentů školy 
4. Informace ředitelky školy o projektu Edison 
5. Informace R. Melišky – Festival chytrého učení 
6. Dlouhodobý výhled – naplněnost školy, personální potřeby 
7. Různé 
 

 
Průběh jednání a hlasování: 
 
Předseda R. Meliška přednesl návrh programu. Navržený program byl schválen všemi 
přítomnými členy. 
 
ad 2) Host P. Novotná navrhla úpravu schodiště, která by zvýšila bezpečnost a zabránila 

úrazům. Přiložila také cenové nabídky na úpravu. Zástupce zřizovatele R. Mizera 
seznámil radu se stavem na ostatních školách v MB. 

 Závěr: P. Novotná osobně seznámí se svým návrhem další zástupce zřizovatele školy, 
tedy města Mladá Boleslav. 

 
ad 3) Rada se seznámila s návrhem výroční zprávy - schváleno 4 hlasy, 2 hlasy v rámci 

elektronické komunikace. V příštím roce bude výroční zpráva doplněna o výsledky 
šetření školního klimatu. 

 Rada se seznámila se změnami školního řádu – schváleno 4 hlasy, 2 hlasy v rámci 
elektronické komunikace. 

 Rada vzala na vědomí dodatek Školního vzdělávacího programu č. 1 ze dne 30. 6. 
2016. 

 
 



 

 
 
 
 
ad 4) V týdnu od 3. do 7. října působí na naší škole 7 stážistů prostřednictvím projektu 

Edison. Informace o jejich ubytování a programu. 
 
ad 5) R. Meliška informoval radu o konání Festivalu chytrého učení, jeho smyslu a 

prezentaci školy.  
 
ad 6) Ředitelka školy informovala o podání žádosti na navýšení kapacity školy. Cílem je 

nastavit dlouhodobý a stabilní rytmus školy na 2 třídy v každém ročníku, tzn. 9x2 třídy 
a snížit v rámci možností počet žáků ve třídách. Výhledově proběhne přestavba domku 
za školním hřištěm, která umožní přesunout část družiny. Personálně přetrvává potřeba 
doplnit tým pro 1. stupeň, hledání probíhá průběžně. Novou zástupkyní ředitelky je 
Jitka Brožová.  

 
ad 7) L. Klímová informovala radu o ukončení testování žáků 3., 5. A 7. ročníků 

prostřednictvím testů Kalibro. Testování přestalo plnit účel, neboť počet zapojených 
škol radikálně poklesl a výsledky ztratily vypovídací hodnotu. V tomto školním roce 
již budou využity testy České školní inspekce (ČŠI). 

 V souvislosti s novou vyhláškou ministerstva školství dojde ke změně sortimentu 
v programu Fair trade, který škola dlouhodobě podporuje. Program jako takový 
zůstane na škole zachován. 

 
 

 
 

 
ŠR schválila:  Výroční zprávu za šk. rok 2015/206 
   Školní řád 
 
  
ŠR bere na vědomí:  Výsledky šetření klimatu školy 
    Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu 
 
 

 
 

Zapsala: Lenka Klímová 
 
Ověřila: Marcela Pavlíková 
 
Předseda: Roman Meliška 
 

  



 

 
 
 
 
Příloha 1: Listina přítomných na zasedání Školské rady ze dne 29. 9. 2016 
 
 
 

 
 


