
 

Zápis ze schůze školské rady ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 v Kladně Rozdělově, konané dne 14. 10. 2021 

v 17.00 hodin v budově školy. 

  

Přítomni:           Mgr. Ivana Bešťáková – ředitelka – svolávající první schůzi    

   Mgr. Karel Albrecht, předseda  

   Ing. Petra Chládková, zástupkyně učitelů  

               Mgr. Denisa Rývová, zástupkyně rodičů  

                          Lucie Patáková, zástupkyně rodičů  

                          Eva Šípková, zástupkyně zřizovatele 

                           

  

  

 

Pořad jednání schůze:  

1. Zahájení 1. schůze paní ředitelkou 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Volba místopředsedy školské rady 

5. Volba zapisovatele školské rady 

6. Schválení výroční zprávy 

 

  

ad 1) Ředitelka školy zahájila radu a seznámila přítomné členy školské rady pro nové volební období.  

 

ad 2) Volba předsedy školské rady, jediným kandidátem na předsedu školské rady byl Karel Albrecht.  

 

Po představení kandidáta přistoupila školská rada k hlasování o jeho schválení:  

Pro:  4     Proti:  0                Zdržel se: 1 

Předsedou školské rady byl zvolen Karel Albrecht. 

  

  

ad 3) Předsedou školské rady byl navržen jednací řád školské. 

 

Po prostudování jednacího řádu jednotlivými členy přistoupila školská rada k hlasování o jeho schválení:  

Pro:  5     Proti:  0                Zdržel se: 0 

Jednací řád byl schválen. 

 

ad 4) Jako místopředseda školské rady byla navržena Ing. Petra Chládková. 

 

Školská rada přistoupila k hlasování o volbě místopředsedovi s návrhem Ing. Petra Chládková.  

 

Pro:  4     Proti:  0                Zdržel se: 1 

Ing. Petra Chládková byla zvolena místopředsedou školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 5) Jako zapisovatelka školské rady byla navržena Mgr. Denisa Rývová. 

 

Školská rada přistoupila k hlasování o volbě zapisovatele s návrhem Mgr. Denisa Rývová.  

 

Pro:  4     Proti:  0                Zdržel se: 1 

Mgr. Denisa Rývová byla zvolena zapisovatelkou školské rady. 

 

ad 6) Ředitelka školy předložila k seznámení a ke schválení školské radě výroční zprávou za školní rok 

2020/2021.  

 

Pro:  5     Proti:  0                Zdržel se: 0 

Školská rada schválila výroční zprávu. 

 

  

Vzhledem k tomu, že školská rada neměla žádné další body k projednání, byla ukončena v 18.00 hodin.  

  

  

  

  

…………………………………………………     ………………………………………. 

Mgr. Karel Albrecht, předseda       Mgr. Denisa Rývová, zapisovatelka 


