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Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 30. 9. 2014 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

  Magdaléna Veselá 

Bc. Karel Bernt 

  Josef Urban 

RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Monika Pytlíková 

Mgr. Miloslav Šedý 

Omluveni: Martin Bartoň 

  Bc. Jitka Marková 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs – ředitel školy 

  třídní důvěrníci (viz. prezenční listina) 

Program jednání: 

Aktiv třídních důvěrníků 

1. Představení členů ŠR  

2. Seznámení s nabídkou volitelných předmětů 

3. Dotazy a připomínky třídních důvěrníků 

Jednání školské rady 

4. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 

5. Rozpočet školy na rok 2015 

 

AKTIV TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ 

1. Představení členů školské rady třídním důvěrníkům (viz stránky školy) 

2. Dotazy a připomínky – třídní důvěrníci   

VI.C p. Bartáková Ivana  tř. uč. Mgr. A. Kolínská 

 Výběr volitelných předmětů  

Třídní důvěrníci byli informováni paní Rutteovou (koordinátorka ŠVP) o možnostech žáků. 

a)  Výběr cizího jazyka 

 1. CJ je vyučován od 3. ročníku, 2. CJ od 7. ročníku. Ve třídách bez zaměření si žáci 

vybírají již 1. CJ, anglický nebo německý. Žáci, kteří zvolí anglický jazyk, si mohou 2. CJ 

vybrat. Volí mezi německým a ruským jazykem. Pokud si žáci jako 1. CJ zvolí jazyk 

německý, mají 2. CJ angličtinu.  

 SPU třídy a třídy s rozšířenou výukou Tv mají od 3. ročníku anglický jazyk. 2. CJ si volí 

mezi německým a ruským jazykem. Žáci SPU tříd mohou zvolit také konverzaci v Aj. 

b) Výběr volitelného předmětu 

7. a 8. ročník – jeden předmět – 1 hodina/týden 
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 9. ročník – dva předměty – 1 hodina/týden 

Na jaře se provede průzkum zájmu žáků o nabízené volitelné předměty. Po jeho 

vyhodnocení a vybrání předmětů (počet předmětů je závislý na počtu žáků) je v případě, 

že nelze žáky rozdělit do skupin, provedeno 2. kolo zjišťování zájmu žáka o již vybrané 

volitelné předměty.  

Žáci sportovních tříd si volí volejbal nebo kopanou. Časová dotace je ve všech ročnících 

2 hodiny/týden. 

 Testy profesní orientace pro žáky  

Žáci i jejich zákonní zástupci mohou využívat  

– konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. L. Bínovou 

– služby ÚP 

– služby PPP 

– výsledky Scio testů, které jsou zadávány žákům 9. ročníku 

3. Informace o projektu „INKLUZE v Jirkově“  

Pan ředitel poskytl základní informace k projektu, který podalo město Jirkov a MG a ZŠ jsou 

partnery. Projekt je zaměřen na osvojení nových forem a metod výuky pomocí informačních a 

komunikačních technologií.  

Na škole pracuje speciální pedagog Mgr. Eva Popíková, která spolupracuje s poradenským 

centrem v Měcholupech. Vyšetření žáků bude probíhat každý týden v prostorách školy. Počítá 

se s navázáním spolupráce se školkami v okolí. 

4. Stravování studentů gymnázia  

Pan ředitel požádal školní parlament (G) o zmapování zájmu studentů o obědy (kolik jídel 

týdně). Bude-li zájem o dovoz jídel ze školní jídelny, je nutno připravit výdejnu. 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

5. Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 

Školská rada projednala předloženou výroční zprávu bez připomínek. 

6. Rozpočet školy na rok 2015 

Byl podán návrh rozpočtu na provoz školy. K mírnému snížení dojde pravděpodobně na 

energie a provoz sportovní haly. Město přispěje částkou 150 000 Kč na rekonstrukci 2 učeben 

v budově gymnázia. Zbytek peněz doplatí škola. Ze sponzorských darů došlo k dovybavení 

učebny chemie – stoly a digestoř.  

Plánuje se zateplení a fasáda gymnázia. 

Město částečně přispívá i na mzdy asistentů. Jeden asistent je hrazen z peněz získaných 

z projektu „Inkluze v Jirkově“ a jeden z ÚP. Finanční prostředky na mzdy asistentů pedagoga 

jsou nedostatečné, přestože ke zřízení tohoto místa je nutné doporučení a následné schválení 

krajským úřadem. 
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7. Diskuse 

 Dopravní bezpečnost v ulici Mostecká 

Zajištění dopravní bezpečnosti podléhá schválení dopravním inspektorátem. V současnosti je 

z obou stran komunikace značka „Pozor děti“ a chodník je od silnice oddělen zábradlím. 

S městskou policií je domluveno častější monitorování. 

Slučování školních jídelen je fáma 

Město nemá zájem na slučování školních jídelen 

Deratizace 

Proběhne v prostorách základní školy i gymnázia, pokládku nástrah zajistí odborná firma a 

školníci. 

 

 

USNESENÍ: 

Školská rada: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2014/2.1 

1) schválila Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 bez připomínek 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2014/2.2 

2) vzala na vědomí informace poskytnuté panem ředitelem 

– o projektu „Inkluze v Jirkově“,  

– o rozpočtu školy na rok 2015 

– o stravování studentů gymnázia 

– o nedostatku peněz na mzdy asistentů pedagoga 

– o plánované deratizaci školy. 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová 

V Jirkově dne 30. září 2014 Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


