Školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675
Zápis ze schůze ŠR konané dne 25. 9. 2012
Přítomni:

Mgr. Daniela Čapounová
Zdeňka Volfová
Petra Müllerová
Josef Urban
Bc. Karel Bernt
Bc. Jitka Marková
RNDr. Dana Rutteová
Mgr. Alena Králová
Mgr. Iva Meitnerová

Omluveni:
Hosté:

Mgr. Martin Reihs – ředitel školy
třídní důvěrníci (viz. prezenční listina)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení nových členů ŠR
Informace o změně pravidel hodnocení Tv na 2. stupni
Informace o práci školního klubu, zlepšení vybavenosti školy, projekt „Krok za krokem“
Dotazy – třídní důvěrníci
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Energetický audit
Plán ICT

1.

Představení nových členů školské rady třídním důvěrníkům
Nově se zástupcem zřizovatele ve školské radě při ZŠ Jirkov, Krušnohorská stal pan
Bc. Karel Bernt. Pana Štěrbu nahradila paní Petra Müllerová (při volbách v lednu 2011
skončila na 3. místě) a ve školské radě zastupuje zákonné zástupce žáků.

2.

Informace o změně pravidel hodnocení Tv na 2. stupni, které je součástí školního řádu

3.

Informace o práci školního klubu, zlepšení vybavenosti školy, projekt „Krok za krokem“
Třídní důvěrníci byli informováni o






projednání návrhu změn hodnocení Tv na 2. stupni (2. schůze - 24.5.2012), důvodech této
změny a schváleným zněním této úpravy s platností od šk. roku 2012/2013,
o práci školního klubu, akcích pořádaných školou, mimo jiné také pro mateřské školky,
sportovních a předmětových olympiádách atd. (viz. výroční zpráva školy),
testování žáků 5. a 9. tříd (zkušební),
mezinárodním testování žáků (narozených v r. 1996) – PISA 2012 – testována byla
matematická gramotnost,,





4.

zahájení projektu „Krok za krokem“ – únor 2012, délka trvání 2 roky, dotaze z EU,
ze získaných prostředků byly na škole vybudovány 2 učebny pro výuku s užitím VT,
v každé učebně je 31počítačů, z těchto peněz jsou hrazeny také náklady spojené s dělením
tříd a tvorbou výukových materiálů,
negativním výsledku zkoušek na přítomnost azbestových vláken v prostorách školy, ve
kterých proběhla výměna oken (pavilón 2. stupně DŠ),
zřízení Městského gymnázia v Jirkově pod vedením ZŠ Jirkov, Krušnohorská, od
1.8.2013, v současnosti se provádí potřebné legislativní kroky.

Dotazy – třídní důvěrníci
Projednány byly dotazy ohledně postupů paní Pavlíčkové (přeplatky, výdej obědů, chování
k žákům). Vedení školy bude řešit připomínky ve spolupráci s vedoucí školní jídelny.
Odhlašování obědů - možnost odhlášení obědů přes paní sekretářku.
Centralizace jídelen – nemáme bližší informace o termínu zahájení, dojde-li k němu.
Kritéria pro vřazení žáků do určité třídy, slučování tříd. Vedení školy zohledňuje zvolený cizí
jazyk, sportovní předpoklady žáka, naplněnost tříd.
Kázeňské problémy žáků – rodiče byli vyzváni, aby situaci řešili s tř. učitelkou. Podle potřeby
pak do řešení problému vstupuje výchovný poradce, OSPOD, případně policie.

Dále pokračovalo jednání školské rady body 5, 6, 7.
Pan ředitel informoval členy školské rady o






obsahu výroční zprávy za školní rok 2011/2012,
provedeném energetickém auditu a přípravě projektu na výměnu zbývajících oken a zateplení
školy (vše podmíněno získáním finančních prostředků),
plánované rekonstrukci velké tělocvičny (2013 – 2014),
nedostatku finančních prostředků v kapitole ONIV.

USNESENÍ:
Školská rada
1)
2)

schválila předloženou výroční zprávu bez připomínek,
vzala na vědomí všechny informace poskytnuté panem ředitelem.

Zapsala:

RNDr. Dana Rutteová

V Jirkově dne 25. září 2012

Mgr. Daniela Čapounová
předsedkyně školské rady

