Školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675
Zápis ze schůze ŠR konané dne 16. 2. 2012
Přítomni:

Mgr. Daniela Čapounová
Zdeňka Volfová
RNDr. Dana Rutteová
Mgr. Alena Králová
Mgr. Iva Meitnerová

Omluveni:
Nepřítomni:

Josef Urban, Bc. Jitka Marková
Petr Štěrba, Jana Jonášová,

Hosté:

Mgr. Martin Reihs – ředitel školy
Mgr. Ludmila Bínová
Mgr. Lenka Havlíková
Třídní důvěrníci – viz příloha

Program:
1.
Zpráva o činnosti výchovného poradce a školního preventisty sociálněpatologických jevů
2.

Zpráva o činnosti školního klubu a zapojení žáků do nepovinných předmětů a zájmových
útvarů ve šk. roce 2011/2012

3.

Aktiv třídních důvěrníků

4.

Výsledky žáků v 1. pololetí školního roku 2011/2012

5.

Schválení plánu práce na rok 2012

6.

Projednání připomínek ke školnímu řádu

1.

Zpráva o činnosti výchovného poradce a školního preventisty sociálněpatologických
jevů
Zpravy připravily a přednesly Mgr. Bínová a Mgr. Havlíková – viz přílohy.
Maminka žáka V.S informovala o nabízení cigaret jejímu synovi.
Na tuto informaci reagovala Mgr. Havlíková. Domluví s třídní učitelkou L. Krhounovou na
realizaci některého z preventivních programů, zaměřeného na kouření, v této třídě. Dále
informovala o skutečnosti, že výsledky průzkumu dokazují, že s kouřením začínají již žáci 1.
stupně (zejména ve 4. – 5. třídě).

2.

Zpráva o činnosti školního klubu a zapojení žáků do nepovinných předmětů a
zájmových útvarů ve šk. roce 2011/2012
Zprávu připravila vedoucí školního klubu p. Hana Wojtowiczová – viz příloha.

3.

Připomínky a dotazy třídních důvěrníků
V.B.

p. Vladislav Wittman

tř. uč. Mgr. Jana Kaššáková

V souvislosti s výměnou oken, vyskytl se v prostorách školy azbest?
Reagoval pan ředitel. Tento problém se žádné z jirkovských škol netýká.
IV.C

p. Lucie Rebhánová

tř. uč. Mgr. Katarína Jánošíková

Proč si mohou žáci odhlásit obědy na příští den nejpozději do 14 hodin? V případě nemoci
tak odpadají obědy.
Školní jídelna nabízí žákům možnost výběru ze 2 jídel, které si žáci objednávají (mohou i
z domova). Je nutno udělat normování na základě počtu objednaných obědů, není tedy možné
prodloužit dobu na odhlášení oběda. Aby žáci o oběd nepřicházeli, mohou si první den
nemoci zajistit jeho vyzvednutí.
Chladno v učebnách. Jak bude postupovat výměna oken?
Odpověvěl pan ředitel. V lednu došlo na škole k poruše na regulaci topení, její odstranění si
vyžádalo 4 dny. Zpracovává se energetický audit, který dokazuje značné tepelné ztráty
budovy, zejména okny. Technický stav oken lze v některých případech označit za havarijní.
Hrozí jejich vypadnutí, to je také důvod, proč nemohou žáci využívat venkovní prostory
v době velké přestávky.
Výměna oken již započala, je však finančně velmi nákladná, bude postupovat podle toho,
kolik peněz bude moci město uvolnit na jejich výměnu.
Třídní důvěrníci vyjádřili spokojenost s prací p. učitelky Jánošíkové (IV.C) a Geciové (Čj
VI.C).
Přítomní třídní důvěrníci byli dotázáni na připomínky k platnému školnímu řádu. Ze strany
zákonných zástupců nebyly vzneseny žádné připomínky.
Po ukončení 1. části pokračovala schůze pouze za přítomnosti členů školské rady.
4.

Výsledky žáků v 1. pololetí školního roku
Zprávu připravil pan ředitel – viz příloha.

5.

Schválení návrhu plánu práce na rok 2012.
Školská rada schvállila plán práce – viz příloha.

6.

Projednání připomínek ke školnímu řádu
Učitelé Tv připraví do příští schůze návrh znění zpřesnění pravidel hodnocení žáků z tělesné
výchovy.

USNESENÍ:
1.

Školská rada schválila plán práce na rok 2012.

2.

Jednatelka šk. rady zajistí k projednání znění zpřesnění pravidel hodnocení žáků z Tv.

3.

Ředitel školy zjistí od zřizovatele, zda paní Jonášová bude pokračovat ve své funkci zástupce
zřizovatele ve školské radě, případně kdo ji nahradí.

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová
V Jirkově dne 16. února 2012

Mgr. Daniela Čapounová
předseda ŠR

