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

Zápis ze schůze ŠR konané dne 6. 12. 2012 

 

 

Přítomni: Bc. Petra Müllerová 

Zdeňka Volfová  

Josef Urban  

Bc. Jitka Marková 

Mgr. Iva Meitnerová  

Mgr. Alena Králová  

RNDr. Dana Rutteová 

 

Omluveni: Bc. Karel Bernt 

  Mgr. Daniela Čapounová 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

 

Program:  

1. Zpráva o zapojení žáků do zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013 

2. Příprava a schválení návrhu plánu práce na rok 2013 

Zápis: 

1.  Členové ŠR byli seznámeni se zprávou informující o zapojení žáků do zájmových útvarů, 

kterou vypracovala vedoucí školního klubu Martina Wojtowiczová (viz příloha). 

Na 1. stupni mohou žáci navštěvovat 10 kroužků, do kterých se přihlásilo 139 žáků.  

Na 2. stupni se mohli žáci přihlásit do 5 kroužků, přihlášených žáků je 73.  

Poplatek za návštěvu kroužku (zájmového útvaru) činí 50 Kč na jedno pololetí školního 

roku. Za kroužky byla v 1. pololetí vybrána částka 10 600 Kč. 

2. Byl projednán návrh plánu práce na rok 2013, který bude průběžně doplňován podle potřeb 

zřizovatele, zákonných zástupců či učitelů. 

Informace poskytnuté panem ředitelem: 

 Od 1. 8 2013 zahájí v rámci naší základní školy činnost Městské gymnázium v Jirkově 

Zřizovatelem školy bude Město Jirkov, gymnázium bude finančně podporovat a žáci denního 

studia nebudou platit žádné školné. 

Gymnázium bude jako odloučené pracoviště samostatně v budově v Mostecké ulici, bude 

však současně využívat převážně sportovní prostory základní školy v Krušnohorské ulici v 

Jirkově. 

 Ve dnech 3. a 4. ledna 2013 – ředitelské volno 

 V následujících letech dojde ke změnám v zajištění péče o žáky s lehkým mentálním 

postižením – především integrací těchto žáků v běžných třídách. 



Diskuse: 

 Pan Urban otevřel otázku možnosti čerpání finančních prostředků vyčleněných městem na 

pokrytí činnosti škol v oblasti kulturních a sportovních akcí. Žadatel musí vypracovat projekt, 

spočítat náklady a zažádat o příspěvek. Při poskytnutí příspěvku je organizátor akce povinen 

zpětně proúčtovat skutečné náklady. Naše škola z těchto fondů čerpala finanční prostředky na 

zajištění akcí pořádaných pro žáky nejen naší školy.  

 Projednán byl návrh, aby s rozšířením školy o školu praktickou a v následujícím školním roce 

o gymnázium došlo k rozšíření školské rady o zástupce z těchto částí.  

 

Usnesení: 

Rada školy  

 přijala zprávu p. Wojtowiczové o zapojení žáků do zájmových útvarů bez připomínek. 

 schválila návrh plánu práce na rok 2013 

 souhlasila s návrhem dát podnět zřizovateli na rozšíření školské rady 

 pověřila pana Urbana o zjištění informací ohledně možnosti čerpání finančních prostředků na 

kulturní a sportovní akce v roce 2013. 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová  

V Jirkově dne 6. prosince 2012  Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


