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

Zápis ze schůze ŠR konané dne 28. 8. 2014 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

  Mgr. Jana Veselá 

Bc. Karel Bernt 

Mgr. Monika Pytlíková 

Mgr. Miloslav Šedý 

RNDr. Dana Rutteová 

Omluveni: Bc. Jitka Marková 

Josef Urban 

Martin Bartoň 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

  Magdaléna Veselá (studentka gymnázia) 

Program jednání: 

 

1) ustavující schůze školské rady 

a) volba předsedy 

b) volba jednatele 

2) jednací řád školské rady 

3) školní řád 

4) plán práce na rok 2014 

5) diskuze 

 

1. V následujícím tříletém období bude školská rada pracovat v tomto složení: 

 předseda: Mgr. Čapounová Daniela  zástupce zákonných zástupců žáků 

 jednatel: RNDr. Rutteová Dana   zástupce zaměstnanců školy 

 členové: Bartoň Martin   zástupce zákonných zástupců žáků 

  Veselá Magdaléna   zástupce zletilých žáků  

  Bc. Bernt Karel   zástupce zřizovatele 

  Bc. Marková Jitka  zástupce zřizovatele 

  Urban Josef   zástupce zřizovatele 

  Mgr. Pytlíková Monika  zástupce zaměstnanců školy (ZŠ) 

  Mgr. Šedý Miloslav  zástupce zaměstnanců školy (G) 

Pozn.: Magdaléna Veselá (studentka gymnázia) nahradí ve školské radě, po dosažení zletilosti, 

svoji matku Mgr. Janu Veselou. 

2. Ředitel školy seznámil školskou radu s návrhem jednacího řádu. Vzhledem ke změně složení 

školské rady bude čl. II bod 1 doplněn o zástupce zletilých žáků. Jednací řád byl přijat všemi 

přítomnými členy. 

3. Školní řád školy má dvě samostatné části, první pro základní školu a druhou pro gymnázium. 

Pan ředitel informoval o upřesnění kompetencí učitelů při porušení zákazu používat v době 
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vyučování mobilní telefon (ŠŘ, kap. A bod 2.5). Při prvním porušení zákazu jsou zákonní 

zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky str. 35. Při opakovaném porušení 

školního řádu může být žákovi mobilní telefon zabaven (ŠŘ, kap. D bod 20). O zabavení 

mobilního telefonu budou rodiče informováni telefonicky, případně písemně zápisem do 

žákovské knížky. Zdůrazněna byla povinnost zákonných zástupců nahlásit třídnímu učiteli 

změnu telefonního čísla do 8 dnů (ŠŘ, kap. A bod 4.5).  

Pozn.: Žák může v době vyučování mobilní telefon použit jen se souhlasem vyučujícího.  

Postup vyučujících při porušení zákazu používání mobilních telefonů v době vyučování (včetně 

přestávek) byl přijat bez připomínek. 

4. Projednán byl návrh plánu práce na rok 2014. V souladu s jednacím řádem může být program 

jednání schůzí školské rady podle potřeb doplňován. 

5. Diskuze: 

 Mgr. Veselá požádala o prověření možnosti zvýšení dopravní bezpečnosti v ulici Mostecká. 

 Členové si odsouhlasili schůze vždy v úterý v 16:30. 

 

Usnesení: 

Školská rada schvaluje: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2014/1.1 

1. Jednací řád školské rady s dodatkem čl. II bod 1. Bod bude doplněn o zástupce zletilých žáků. 

Jednací řád nabývá účinnosti 28. 8. 2014. 

 č.j. ŠR/MGaZŠ/2014/1.2 

2. Školní řád školy 

 č.j. ŠR/MGaZŠ/2014/1.3 

3. Plán práce na rok 2014. 

č.j. ŠR/MGaZŠ/2014/1.4 

4. Školská rada pověřila Bc. Bernta ověřením možnosti zvýšit dopravní bezpečnost v ulici 

Mostecká. 

č.j. ŠR/MGaZŠ/2014/1.5 

5. Příští schůze se uskuteční v úterý 30. září v 16:30. 

 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová Mgr. Daniela Čapounová  

V Jirkově dne 28. srpna 2014  předseda ŠR  


