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

Zápis ze schůze ŠR konané dne 28. 2. 2013 

 

Přítomni: Bc. Petra Müllerová 

Mgr. Daniela Čapounová 

Zdeňka Volfová  

Bc. Karel Bernt 

Josef Urban  

  Mgr. Iva Meitnerová  

Mgr. Alena Králová  

RNDr. Dana Rutteová 

 

Omluveni: Bc. Jitka Marková   

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

Program jednání: 

 

 aktiv třídních důvěrníků 

 reakce na připomínky z jednání 25. 9. 2012 

 absence žáků, řešení kázeňských problémů 

 zpráva výchovné poradkyně  

 zpráva preventisty sociálně-patologických jevů  

 výsledky žáků v 1. pololetí školního roku 2012/2013 

 připomínky a dotazy třídních důvěrníků 

 projednání připomínek ke školnímu řádu 

 schválení zástupce školské rady do konkursní komise na výběr ředitele školy 

 příspěvky města na projektovou, kulturní a sportovní činnost škol 

 

1. Pan ředitel seznámil přítomné třídní důvěrníku s:  

   opatřeními přijatými jako reakce na připomínky z jednání 25. 9. 2012 

a) prodej obědů – paní Pavlíčkovou vystřídala vedoucí školní jídelny 

b)  centralizace jídelen – nejisté – výsledek by měl být znám do června 2013 

c) vřazování žáků – kritéria se nezměnila 

   a následujícími informacemi: 

a) kraj důrazně doporučil nevřazovat žáky do praktické školy, nejistý je osud tříd pro 

žáky s LMD, v případě jejich zrušení budou žáci integrováni do tříd ve všech školách 

rozdílný přístup v jednotlivých krajích 

b) na škole proběhlo testování patnáctiletých žáků 

testy PISSA 2012 – Matematická gramotnost 

výsledky: průměrné, 39. místo ze 120 testovaných škol  

c) prospěch a chování za 1. pololetí 2012/2013 (viz zpráva ŘŠ) 
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d) poděkování za účast zák. zástupců - dotazník – Mapa školy (SCIO) – hodnocení 

školy, vztahy ve škole 

e) v rizikovějších třídách proběhne sociometrické šetření zaměřené na klima třídy 

  

2) Třídní důvěrníci byli seznámení se zprávami od: 

  Mgr. L. Bínové  

 Informace o práci výchovné poradkyně (viz příloha) 

   Mgr. L. Havlíkové 

 Zpráva prevence rizikového chování 2012/2013 (viz příloha) 

 

3. Připomínky a dotazy třídních důvěrníků 

IX.C.  p. Lebeděnková  tř. uč. Mgr. L. Bínová 

Výběr střední školy, exkurze do prostor SŠ. 

Při výběru stř. školy lze doporučit vyšetření v PPP, případně u psychologa. Z výsledků 

vyšetření lze lépe posuzovat vhodnost/nevhodnost určitého studijního oboru. Nutno řešit včas. 

Povinností ZŠ (výchovné poradkyně) je vydání přihlášek a zápisových lístků. Vše ostatní je 

nadstavba. Žáci školy navštěvují výstavu vzdělávání v Chomutově, na které se jednotlivé školy 

prezentují. Žáci mohou s rodiči navštívit vybranou školu v rámci Dne otevřených dveří 

(informace na internetových stránkách škol). Některé střední školy realizují projekty a 

v rámci nich jsou žáci zákl. škol zváni do prostor střední školy.  

VI.D.  p. Tumová   tř. uč. Mgr. J. Slapničková 

Testování žáků před výběrem stř. školy. 

Ano doporučujeme, ale raději u psychologa. Poradny jsou přetížené. 

Přihláška na střední školu.  

Škola zodpovídá za správnost informací o vzdělávání, prospěchu a chování žáka na ZŠ (viz 

prováděcí předpisy k zákonu 561/2004). Ostatní informace vyplňuje/zajišťuje zákonný 

zástupce žáka.  

Přijímací řízení – návrat k přijímacím zkouškám. 

V.C.  p. Rebhánová   tř. uč. Mgr. K. Jánošíková 

Třídní schůzky ve stejný čas na obou stupních školy. 

Třídní schůzky jsou organizovány tak, aby jejich začátek byl posunut o 30 minut, zpravidla  

v 16:00 a 16:30, schůzky zahajuje 1. stupeň, příště 2. stupeň.  

Zákonný zástupce může využít možnosti konzultace s příslušným vyučujícím. 
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Dále pokračovalo jednání školské rady za přítomnosti jejích členů. 

4. Výběrové řízení na funkci ředitele školy.  

 kolo 21. 3. 2013-05-30 

 kolo nejdříve 14 dní po 1. kole  

 Školskou radu bude ve výběrové komisi zastupovat p. Müllerová. 

5. Připomínky ke školnímu řádu 

ŠŘ bude potřeba doplnit o pravidla platná pro studenty gymnázia. 

6. Pan Urban přinesl na jednání přehled výše příspěvků vyplacených na projektovou a zájmovou 

činnost škol a sociálních zařízení města. (viz příloha) 

 

 

USNESENÍ: 

1. Školská rada zvolila svou zástupkyní ve výběrové komisi na ředitele školy paní Müllerovou. 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová Mgr. Daniela Čapounová  

V Jirkově dne 28. února 2013  předseda ŠR  


