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

Zápis ze schůze ŠR konané dne 6. 10. 2011 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová  

Zdeňka Volfová 

Bc. Jitka Marková 

Josef Urban  

Mgr. Iva Meitnerová 

Mgr. Alena Králová  

RNDr. Dana Rutteová 

 

Omluveni: Petr Štěrba, Jana Jonášová 

Nepřítomni: --------- 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs – ředitel školy 

Program:  

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 

2. Návrhy k rozpočtu školy na rok 2012  

3. Obsazení funkcí třídních důvěrníků 

4. Diskuse 

Výroční zpráva školy 

Po zahájení 3. schůze školské rady v roce 2011 se slova ujal p. ředitel, který informoval o obsahu 

zpracované výroční zprávy. Ve výroční zprávě lze kromě jiného zjistit: 

 výsledky žáků školy ve sportovních a předmětových soutěžích 

 přehled zájmových útvarů na škole 

 souhrn akcí pro žáky pořádaných školou 

 informace o prevenci rizikového chování 

 zapojení školy do projektů 

S obsahem výroční zprávy se mohou zájemci seznámit na stránkách školy. Pan Urban 

poděkoval panu řediteli za zpracování a seznámení s jejím obsahem. Výroční zpráva byla schválena 

bez připomínek. 

Návrh rozpočtu školy na rok 2012 

Podaný požadavek na rozpočet je o 20 000 Kč nižší než v loňském roce.  

Návrhy na zahrnutí do rozpočtu: 

 černobílá laserová tiskárna do sborovny spodní školy 

 zajištění spotřebního materiálu pro práci v hodinách pracovních výchovy  

Projednány byly nedostatky související s výměnou oken v pavilonu 2. stupně spodní školy 

 pracovní úraz při manipulaci s novým oknem – napraveno ještě před nástupem žáků do 

školy, 

 orientace školy na JV, přesto součástí dodávky nebyly žaluzie (v současnosti jsou 

žaluzie namontovány, finanční náklady zajištěny z jiných zdrojů) 



Opětovně byl diskutován havarijní stav oken školy a nutnost jejich výměny.  

 

Diskuse: 

Pan ředitel dále informoval o  

 záměru založit občanské sdružení při základní škole, 

 žácích vzdělávaných v zahraničí a obtížích, které vyplývají z nedostatečné informovanosti 

školy ze strany zákonného zástupce žáka, 

 výsledcích kontroly provedené ČŠI (všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny již 

v průběhu inspekce), 

 nárůstu případů agresivního chování zákonných zástupců, 

 zpracování dokumentu, v němž zák. zástupce dává souhlas s přítomností svého dítěte na 

akcích preventivního charakteru pořádaných policií, 

 záměru testovat v odůvodněných případech žáky na přítomnost návykových látek   

podmínka testování: písemný souhlas zák. zástupce, 

 plánovaném zapojení školy do projektu „Šablony“, který by měl přispět na zkvalitnění výuky 

a získání finančních prostředků ve výši cca 3 500 000 Kč, 

 předpokládaný termín zahájení – únor 2012, 

 zadání externího auditu, 

 předpokládaném udělení ředitelského volna 19. – 22. 12 2011, 

 plánech nechat zpracovat energetický audit 

 zpracování tohoto materiálů: 

Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2011 – 2013.  

 

USNESENÍ: 

 

Školská rada 

1) schválila předloženou výroční zprávu bez připomínek, 

2) vzala na vědomí všechny informace poskytnuté panem ředitelem v diskusi. 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová  

V Jirkově dne 6. října 2011  Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


