
Školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 12. 5. 2011 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová  

Petr Štěrba 

Zdeňka Volfová 

Jana Jonášová 

Bc. Jitka Marková 

Josef Urban  

Mgr. Iva Meitnerová 

Mgr. Alena Králová  

RNDr. Dana Rutteová 

Omluveni: Mgr. Ludmila Bínová (pozvaný host)  

Nepřítomni: --------- 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs – ředitel školy 

  Mgr. Lenka Havlíková – preventiva sociálně patologických jevů 

  třídní důvěrníci tříd I.B, IV.B, IV.D, V.A, VI.C, VIII.B 

Program:  

1. Seznámení třídních důvěrníků se změnami v příštím školním roce (p. ředitel) 

2. Informace výchovné poradkyně (Mgr. Ludmila Bínová) 

3. Informace o prevenci sociálně patologických jevů (Mgr. Lenka Havlíková) 

4. Dotazy rodičů, postřehy z třídních schůzek 

5. Hodnocení školy, rozpočet školy (p. ředitel) 

6. Připomínky ke školnímu řádu  

7. Diskuse 

 

Po chválení programu 2. schůze školské rady v roce 2011, seznámil pan ředitel přítomné s:  

a) plánovaným sloučením tříd 1. a 4. ročníku 

(důvodem ke sloučení jsou úsporná opatření a malé počty žáků ve třídách, vedení školy bude 

žádat zřizovatele o povolení výjimky z limitu 30 žáků ve třídě), 

b) rozdělením žáků VIII. D, kteří budou mít v případě doporučení PPP vypracován IVP plán, 

c) přípravou projektu „Šablony“ – čerpání peněz z EU v rámci programu „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“, 

d) plánem vybudovat počítačovou učebnu pro 30 žáků (z peněz EU), 

e) průběhem začlenění tříd praktické školy, nedošlo k vážným problémům mezi žáky. 

 

Poté se slova ujala Mgr. Havlíková, která přítomné seznámila se: 

a) zprávou připravenou výchovnou poradkyní Mgr. Bínovou (viz příloha), 

b) aktivitami školy zaměřenými na prevenci sociálně-patologických jevů (viz příloha). 

 



Následně byli osloveni přítomní třídní důvěrníci. Tito přijali poskytnuté informace a vysvětlení bez 

dotazů a připomínek. Nepřednesli ani připomínky k činnosti školy, o kterých by se jednalo na 

třídních schůzkách, které na škole proběhly dne 7. dubna 2011.  

Pan ředitel byl dotázán na činnost zájmových kroužků a jejich organizaci na škole.  

V odpovědi pan ředitel vysvětlil, že kroužky uvedené na stránkách školy jsou žákům nabízeny, ale 

mohou být realizovány pouze při dostatečném počtu zájemců.  

 

Jednání školské rady pokračovalo již bez přítomnosti třídních důvěrníků. Pan ředitel podal škoské 

radě informace o plnění koncepce rozvoje školy, kterou zpracoval před 2 roky (viz příloha). 

 

Projednány byly následující připomínky a návrhy Mgr. Kaššákové na změny ve školním řádu:  

1) povinnost žáka podrobit se v případě podezření na požití alkoholických nápojů dechové 

zkoušce, 

2) rozchod žáků na akcích pořádaných školou (výlety), 

podepsáním souhlasu přebírá zodpovědnost zákonný zástupce 

3) podávání léků žákům pouze po schválení písemné žádosti ředitelem školy 

žádost doloženou doporučením lékaře podává zákonný zástupce žáka, 

4) odstranění klíštěte – postup. 

Vzhledem k tomu, že některé body je nutno projednat s právníkem, bylo schválení připomínek 

odloženo na další schůzi školské rady. 

 

USNESENÍ: 

Školská rada 

1) přijala bez připomínek informace týkající se nutnosti slučování tříd,  

2) přijala bez připomínek informace o plnění koncepce rozvoje školy, 

3) přijala bez připomínek zprávy Mgr. Bínové a Mgr. Havlíkové, 

4) požádala p. ředitele o zajištění právního posouzení návrhů změn školního řádu. 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová  

  Mgr. Daniela Čapounová  

V Jirkově dne 12. května 2011 předsedkyně školské rady 


