
 

 

 

 Zápis ze zasedání Školské rady  

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

Dukelská 1112/III, příspěvková organizace 

 

 Datum konání: 13. 6. 2019 

Přítomni: Mgr. Jaroslava Svátková, Mgr. Lenka Klímová, Mgr. Lucie Laurýnová, 

Ladislav Fišer, Roman Meliška 

Nepřítomni a omluveni: ing. arch. Jindřich Zítka 

Hosté: Mgr. M. Pavlíková 

 

Program jednání:  

1. Přivítání 

2. Info o zápisu do 1. ročníku 

3. Umístění žáků 9. ročníku a 5. ročníku 

4. Personální záležitosti 

5. Přístavba školy 

6. Spolupráce se Škoda Auto, a.s. 

7. Šablony 

8. Preventivní programy 

9. Zákaz používání mobilních telefonů 

10. Různé 
 

 

Průběh jednání a hlasování: 

 

Paní ředitelka M. Pavlíková v zastoupení předsedy R. Melišky přednesla návrh programu. 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy. 

 

ad 2) K zápisu přišlo 81 dětí. Z kapacitních důvodů je možné v roce 2019/20 otevřít jen 2 

první třídy. (po 26 žácích). Ostatní děti umístěny na dalších školách v MB. Třídní 

učitelky v prvních třídách – Mgr. Kristýna Lazarová, Mgr, Kateřina Turková. Info 

schůzky s rodiči proběhly. 

ad 3) Všichni žáci 9. ročníků umístěni na vybrané školy. Na 8letá gymnázia odchází z 5. 

ročníku 9 žáků. To umožňuje přijmout do 6. ročníku zájemce z jiných škol 

(Dalovice…). Otevřeny budou 3 šesté třídy. 

ad 4) Personální situace je v tuto chvíli téměř dořešena. Probíhá jednání s 1 paní učitelkou. 

 



 

 

 

 

ad 5) Je vybrána firma, která zhotoví projektovou dokumentaci. Případná přístavba bude 

probíhat na etapy. V první etapě se bude řešit bezbariérovost (výtah), WC pro 

vozíčkáře. 

ad 6) Spolupráce funguje nadstandardně. V každém školním roce firma škole poskytne na 

projektech cca 500 000 Kč. 

ad 7) Uzavřeno 1. období, přijata monitorovací zpráva. Žádost o změnu v šablonách – školní 

psycholog, výměna za sociální pedagožku. 

ad 8) Objednávky programů, které na příští školní rok poskytne zdarma Oblastní nemocnice 

MB. V tomto školním roce ještě účast na etických dílnách. 

ad 9) V návaznosti na doporučení zřizovatele probíhá diskuze o používání mobilních 

telefonů v pedagogickém sboru, žákovském parlamentu, bylo také oznámeno rodičům. 

Uspořádána Rodičovská kavárna na toto téma. Nutnost změny ve školním řádu. 

Cílovým řešením na naší škole bude vyhradit prostor pro používání mobilních 

telefonů. 

ad 10) Akce RUN and HELP – letos větší zapojení škol (Dalovice, Kosmonosy, 4. ZŠ MB), 

vybráno rekordních 330 000 Kč. Velké díky všem! 

 V průběhu zasedání školské rady proběhlo aktuální sdělení ředitelky školy… Žákyně 

školy vypila roztok modré skalice, který jí podal spolužák ze 6. třídy. 

 

 

 

 

 

ŠR schválila: ŠR podporuje návrh školy na úpravu používání mobilních zařízení v prostorách 

školy s vymezením prostorů, kde se tato zařízení smějí používat. Edukace v tomto směru bude 

nadále probíhat. 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Klímová 

 

Ověřila:  Mgr. Marcela Pavlíková 

 

 

 

 

Příloha 1: Listina přítomných 

 


