
 

Zápis ze schůze školské rady ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 v Kladně Rozdělově, konané dne 23. 4. 2015 v 

16.30 hodin v budově školy. 

  

Přítomni:   Mgr. Karel Albrecht, předseda  

   Mgr. Lenka Hanzlíková, zástupkyně učitelů  

    Mgr. Ivana Bešťáková, ředitelka školy   

    Ing. Lucie Vodičková, zástupkyně rodičů  

  Mgr. Lucie Ektilahová, zástupkyně rodičů  

                          Eva Šípková, zástupkyně zřizovatele 

Nepřítomni:       Ivan Šulek, zástupce zřizovatele – obeznámen s jednáním rady, odsouhlasení předsedy a  

                                                                                  jednacího řádu 

  

  

 

Pořad jednání schůze:  

1. Zahájení 1. schůze paní ředitelkou 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Odsouhlasení možnosti slovního hodnocení žáků 

5. Volba zapisovatele školské rady 

 

  

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) Vzhledem k tomu, že škola vyučuje žáky z jiných států, což přináší jazykové bariéry, požádala paní 

ředitelka o možnost slovního hodnocení těchto žáků na konci školního roku. 

 

Školská rada přistoupila k hlasování o případné možnosti slovního hodnocení na konci školního roku pro žáky 

s jiným rodným jazykem.  

 

Pro:  5     Proti:  0                Zdržel se: 0 

Vybraní žáci mohou být hodnoceni slovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ad 5) Jako zapisovatelka školské rady byla navržena Lucie Vodičková. 

 

Školská rada přistoupila k hlasování o volbě zapisovatele s návrhem Lucie Vodičkové.  

 

Pro:  5     Proti:  0                Zdržel se: 0 

Lucie Vodičková byla zvolena zapisovatelkou školské rady. 

 

  

Vzhledem k tomu, že školská rada neměla žádné další body k projednání, byla ukončena v 17.00 hodin.  

  

  

  

  

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

Mgr. Karel Albrecht, předseda       Ing. Lucie Vodičková, zapisovatelka 


