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Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 3. 3. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

  Martin Bartoň  

Bc. Karel Bernt 

  RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Monika Pytlíková 

Mgr. Miloslav Šedý 

Omluveni: Magdaléna Veselá 

  Bc. Jitka Marková 

  Mgr. Radek Vydržel 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs – ředitel školy 

  třídní důvěrníci (viz. prezenční listina) 

  Mgr. Ludmila Bínová – výchovná poradkyně 

  Mgr. Lenka Havlíková – preventista sociálně-patologických jevů 

Program jednání:  

Aktiv třídních důvěrníků 

1. absence a kázeňské problémy žáků, prevence sociálně-patologických jevů 

 zpráva výchovné poradkyně (Mgr. L. Bínová) 

 zpráva preventisty sociálně-patologických jevů (Mgr. L. Havlíková) 

2. dotazy a připomínky třídních důvěrníků  

 

Jednání školské rady 

 výsledky žáků v 1. pololetí školního roku 2014/2015 

 připomínky ke školnímu řádu 

 

AKTIV TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ 

Představení členů školské rady třídním důvěrníkům (viz stránky školy) 

1. Absence a kázeňské problémy žáků, prevence sociálně-patologických jevů 

 Absence a kázeňské problémy žáků (viz zpráva Mgr. L. Bínové) 

 Seznámení s projektem „Sedmikráska“ 

 Prevence sociálně-patologických jevů (viz zpráva Mgr. L. Havlíkové) 
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2. Dotazy a připomínky – třídní důvěrníci   

IV.D p. Fischer  tř. uč. Mgr. Šneberková Soňa 

Napadení spolužačky, možnosti řešení 

 Ve třídách s kázeňskými problémy se provádí sociometrické šetření. Při konfliktech mezi 

žáky se postupuje podle závažnosti. Do řešení se zapojuje třídní učitel a žák/žáci. 

Vzhledem k řešení problému ve třídě s SVP se věc konzultuje se speciálním pedagogem, 

případně školním psychologem. V závažných případech jsou k jednání zváni i zákonní 

zástupci žáků zapojených do konfliktu. Řešení vzniklých situací je časově náročné.  

II.C p. Korfová Hana  tř. uč. Mgr. Šneberková Soňa 

Kolikrát ročně je povinná třídní schůzka? 

Počet tř. schůzek není stanoven, rodiče mají ze zákona povinnost zajímat se o prospěch 

dítěte. Nenastane-li mimořádná situace, jsou ve školním roce zpravidla 3 třídní schůzky (v 

září, v prosinci, na konci dubna). Třídní schůzku může svolat také třídní učitel na žádost 

ostatních vyučujících. V průběhu roku probíhají podle potřeby vyučujících nebo zákonných 

zástupců individuální konzultace.  

VII.D p. Bartoň Martin  tř. uč. Mgr. Armstarková Jaroslava 

Zavedení elektronické žákovské knížky. 

Do budoucnosti počítáme s využitím elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Toto je 

podmíněno spolehlivým připojením k internetu, vybavením učitelů notebooky nebo tablety, 

zaškolením učitelů, zajištěním ochrany dat. 

III.D p. Viertlerová Helena tř. uč. Mgr. Popíková Eva 

Poděkování rodičů panu řediteli školy za dohodu s třídní učitelkou Evou Popíkovou.  

3. Inkluze v Jirkově 

Pan ředitel informoval o plnění výstupů projektu. Z projektových peněz byla vybavena učebna 

VT pro žáky vzdělávané podle ŠVP ZV LMP, pořízena nová interaktivní tabule a tablety pro 

vyučující. Škola zřídila pozice speciálního pedagoga a školního psychologa, který na škole 

pracuje každý čtvrtek. Z projektu je hrazen plat jednoho asistenta. Pozdržela se práce na 

iTřídě. Toto internetové prostředí by mělo umožnit žákům (zejména žákům se SVP) usnadnit 

komunikaci s vyučujícími.  

4. Mapa školy 

Pan ředitel poděkoval rodičům za účast v tomto dotazníkovém šetření. Zapojení rodičů, žáků i 

učitelů bylo dobrovolné. 

5. Přijímací řízení na gymnázium 

Škola se zapojí do pilotního ověřování testování z českého jazyka a matematiky. 
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JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

1. Výsledky žáků v 1. pololetí školního roku 2014/2015 

 Pan ředitel předložil přehled prospěchu vygenerovaný programem „Bakalář“ a výsledky 

testování žáků 9. ročníku „Stonožka 2014/2015“ (Scio). Při testování žáků byli zjišťovány 

znalosti z jazyků (Čj, Aj, Nj), matematiky a obecné studijní předpoklady. Výsledky, zejména 

žáků 9. A, byly nadprůměrné, celkově dosáhla škola v porovnání s dalšími školami 

průměrných výsledků. 

2. Návrhy změn ve školním řádu 

Z důvodu problematické docházky několika žáků s individuální nápravou byl projednán záměr 

doplnit školní řád o pravidla docházky a omlouvání z těchto hodin. Bylo domluveno, že 

přesné znění bude před další schůzí členům zasláno, abychom o těchto změnách mohli 

hlasovat na květnové schůzi a případně schválené změny platily od 1. 9. 2015.  

3. Zařazení žáků se SVP do běžné třídy  

 p. Bartoň Martin  

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vřazováni do běžné třídy v 9. ročníku, aby si 

zvykli na větší kolektiv a usnadnil se jim přechod na střední školu/učiliště .  

 

USNESENÍ: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/1.1 

1) Školská rada vzala na vědomí: 

– zprávu výchovné poradkyně Mgr. L. Bínové 

– zprávu preventisty sociálně-patologických jevů Mgr. L. Havlíkové 

– výsledky žáků v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 

– výsledky testování žáků 9. ročníku 

– plnění výstupů projektu Inkluze v Jirkově 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/1.2 

2) Školská rada souhlasí se záměrem doplnit školní řád o pravidla docházky žáků na hodiny 

individuální nápravy. O přesném znění bude hlasováno na další schůzi školské rady. 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová 

V Jirkově dne 3. března 2015 Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


