Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově
Zápis ze schůze ŠR konané dne 3. 10. 2013
Přítomni:

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

Omluveni:

Zdeňka Volfová
Bc. Jitka Marková

Hosté:

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Představení členů ŠR
Dotazy a připomínky – třídní důvěrníci
Přijímací řízení na střední školy
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Volby členů školské rady na nové období

1.

Představení členů školské rady třídním důvěrníkům

2.

Dotazy a připomínky – třídní důvěrníci
I.C

p. Tuček




tř. uč. Mgr. K. Jánošíková

není osvětlena přístupová cesta do ranní družiny
pohyb aut okolo školy
kouření žáků před školou, jejich vulgární vyjadřování

Vyjádření pana ředitele:
 osvětlení se má zapnout automaticky v 5:30, bude zkontrolováno a sjednána náprava
 vjezd aut je kontrolován příslušníky městské policie, v současnosti je situace
komplikována rekonstrukcí školy
 na žáky můžeme výchovně působit v rámci preventivních programů, což činíme, ale
nemůžeme žáky postihovat, v okolí školy bude kamerový systém, který by měl přispět ke
zlepšení
 v době před vyučováním a po jeho skončení dohlíží na pořádek v okolí školy příslušníci
městské policie
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p. Arendašová

II.C



tř. uč. Mgr. Nyplová

ve třídě došlo ke změně p. učitelky, nároky p. uč. Nyplové jsou větší

Vyjádření pana ředitele:
Paní učitelka Nyplová patří ke zkušeným a ochotným vyučujícím, zákonný zástupce má právo
požádat vyučující o konzultaci v otázkách vzdělávání jejich dítěte, nedojde-li ke shodě, může
se zákonný zástupce obrátit na vedení školy
IX.C

p. Müllerová


tř. uč. Mgr. A. Bečvářová

v učebnách je nedýchatelný vzduch

Vyjádření pana ředitele:




na oknech jsou fólie, je omezeno větrání v některých částech školy, žákům bylo zkráceno
vyučování
zahájení prací nebylo možné v dřívějším termínu, práce budou pokračovat podle počasí,
nová tělocvična by měla být hotova do 15. prosince
na příští rok je v plánu rekonstrukce sociálního zařízení

I.A

p. Kadlecová




tř. uč. Mgr. D. Holá

zdravá škola, automaty
umyvadla, mýdlo, utěrky
obnova vybavení družiny

Vyjádření pana ředitele:
 ve škole jsou automaty na pití
 žáci mohou chodit na svačinu do školní jídelny, objednat lze den předem, nejsou
dotované, nelze jich připravit větší počet, než je objednán
 probíhá jednání s dodavateli automatů na mléčné nápoje a džusy
 zajištění pitného režimu barely s pitím je problematické (vytírání, doplňování)
 škola zajišťuje hygienické potřeby v potřebném množství, někteří žáci je však využijí
jinak (místo kapesníku) nebo je zničí, pak chybí
 vedení školy se zaměřilo na zlepšení vybavenosti tříd, proběhla výměna lavic a některých
tabulí, poté se počítá také s rekonstrukcí družin
VII.S

p. Dlasková Eva



tř. uč. Mgr. J. Slapničková

práce na pozemku učitele v době pracovního vyučování
sběr, víčka

Vyjádření pana ředitele:
 vedení školy prověří tuto informaci
 po dobu rekonstrukce bude omezeno využití tělocvičen, dokud to počasí dovolí budou
žáci cvičit na hřišti, později budou chodit na vycházky
 termín sběru bude včas vyhlášen, zatím nenosit, nejsou prostory pro uskladnění
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VII.D

p. Tumová


tř. uč. Mgr. A. Opatová

pochvala za rekonstrukci školy

Vyjádření pana ředitele:
 pan ředitel požádal o pochopení
 aktuální změny budou včas uveřejňovány na internetových stránkách školy
3.

Přijímací řízení na střední školy





potřebné informace získají rodiče a vycházející žáci na výstavě „Vzdělávání“, na
stránkách středních škol, střední školy pořádají dny otevřených dveří
podmínky přijetí stanovuje ředitel školy
pokyny pro zákonné zástupce zpracuje výchovná poradkyně Mgr. L. Bínová a budou
uveřejněny na stránkách naší školy
doručení přihlášky zajišťuje zákonný zástupce žáka

Dále pokračovalo jednání školské rady těmito body:
4.

Seznámení s výroční zprávou
 nový název školy je Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
 od 1. 10. 2012 je na škole realizován nový projekt „Chci překonávat bariéry“, kterého se
účastní učitelé jazyků (Aj, Nj, Rj) i někteří žáci
 do projektu jsou zapojeny také ZŠ Budovatelů a ZŠ Studentská
 v září 2013 se uskutečnil projektový kemp pro žáky, kteří se do tohoto projektu zapojili
 výroční zpráva obsahuje standardní statistické údaje o škole
 z důvodu rekonstrukce vedení školy budou přílohy výroční zprávy teprve zpracovány
Členové školské rady vyjádřili souhlas s odložením schválení výroční zprávy za rok
2012/2013. Kompletní výroční zpráva jim bude zaslána emailem k prostudování a
připomínkování. Připomínky a schválení výroční zprávy oznámí jednatelce školské rady
emailem.

5.

Konec volebního období školské rady a zajištění voleb


volby nových členů školské rady z řad zákonných zástupců a zaměstnanců školy zajistí
vedení školy v lednu 2014

USNESENÍ:
Školská rada
1)
2)

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

Zapsala:

RNDr. Dana Rutteová

V Jirkově dne 3. října 2013

Mgr. Daniela Čapounová
předsedkyně školské rady
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