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

Zápis ze schůze ŠR konané dne 1. 10. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

Martin Bartoň 

Jana Arendašová  

Bc. Karel Bernt  

Mgr. Radek Vydržel 

RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Miloslav Šedý 

Omluveni: Bc. Jitka Marková 

Mgr. Monika Pytlíková 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

  Třídní důvěrníci (viz prezenční listina) 

Program jednání: 

1. Změna složení školské rady 

2. Aktiv třídních důvěrníků 

 nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve šk.  roce 2015/2016 

 připomínky a dotazy třídních důvěrníků 

 sdělení vedení školy  

3. Jednání školské rady 

 projednání výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 

 seznámení s přípravou rozpočtu školy na rok 2016 

4.  Diskuse 

 

1. Změna složení školské rady 

 Slečna Magdaléna Veselá odmaturovala a nemůže tak zastupovat zletilé studenty.  

Paní Jana Arendašová dostala v posledních volbách důvěru zákonných zástupce je zastupovat, 

byla oslovena a nabídku členství ve školské radě přijala. 

2. Aktiv třídních důvěrníků 

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve šk. roce 2015/2016  

 Kompletní nabídku zájmových útvarů najdete na stránkách školy zde: 

http://web.4zsjirkov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=51 

Úhrada za zájmový útvar: 50 Kč/pololetí 

Odhlášení z kroužku:  na konci pololetí 

Připomínky a dotazy třídních důvěrníků 

VII. C p. Bartáková Ivana  tř. uč. Mgr. Anna Kolínská 

Vyjádření obav o bezpečnost žáků při cestě do školy na nultou hodinu (plavání, Tv). 

http://web.4zsjirkov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=51
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Bohužel z organizačních důvodů nelze učinit změny v rozvrhu třídy. Hodiny bazénu jsou nám 

přiděleny (2. ZŠ), hodiny Tv jsou svázány rozvrhy učitelů a obsazením tělocvičen. Obavy 

rodičů chápeme a připravujeme změny ŠVP týkající se výuky plavání.  

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

Organizace sběru papíru, příjezd autem ke škole.  

Žáci (rodiče) mohou odevzdávat sběr každou středu ráno před vyučováním. S městskou 

policií je domluveno, že nebudou postihovat řidiče, kteří vjedou v této době do zákazu vjezdu 

za účelem odevzdání papíru. Škola se pokusí najít systémové řešení umožňující odevzdání 

sběru před 7 hodinou. 

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

Zavedení elektronické žákovské knížky 

Od 1. 2. 2016 předpokládáme zkušební provoz elektronické žákovské knížky a třídní knihy a 

od 1. 9. 2016 její zavedení. 

VIII. A Mgr. Čapounová Daniela  tř. uč. Mgr. Jitka Habakuszová 

Advent v Jirkově 

15. 12. 2015 – advent, vystoupení žáků školy 

 

Sdělení vedení školy: 

26. a 27. 10. 2015 bude z technických důvodů (odstávka vody) uděleno žákům ředitelské volno.  

Připravujeme předvánoční koncert.  

Maturitní ples v tomto roce škola nepořádá, nemáme maturitní ročník.  

28. 5. 2015 byly školskou radou schváleny následující změny ve školním řádu. 

 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

2. ŽÁCI JSOU POVINNI:  

2.1 chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících (včetně hodin 

individuální péče) a účastnit se činností organizovaných školou,  

4. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI:  

4.1 zajistit, aby žák docházel řádně do školy (včetně hodin individuální péče),  

B. DOCHÁZKA DO ŠKOLY   

2. zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve škole (včetně hodin individuální péče) 

zápisem do žákovské knížky, případně předložením jiného dokladu. Po příchodu do školy předloží žák 

nejpozději do 5 dnů omluvenku třídnímu učiteli (v případě zameškaných hodin individuální péče 

příslušnému speciálnímu pedagogovi),  
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3. Jednání školské rady 

 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (viz příloha) 

 Pan ředitel provedl školskou radu kapitolami výroční zprávy, včetně příloh. Diskutován byl 

nultý ročník pro žáky s doporučením PPP, výuka jazyků, rozšířená výuka Tv, přehled 

prospěchu v 1. a 2. pololetí, úspěšnost žáků školy v soutěžích, výsledky testování žáků školy a 

inspekční zprava ČŠI. Následně byla zpráva přijata bez připomínek. 

 Rozpočet školy 

 Přetrvávají problémy s rozpočtem mzdových prostředků. Není prostor pro odpovídající 

zohlednění kvality práce a vyššího rozsahu práce. 

 Od 1. 9. 2015 byl snížen počet zástupců z 5 na 3.  

 

4. Diskuse: 

Ředitel školy informoval: 

 o zajištění teplých obědů pro studenty gymnázia od poloviny září 

 o přijetí 23 studentů do 1. ročníku gymnázia 

 o možnosti zakoupení svačinek, které připravuje školní jídelna  

svačinky nejsou dotované a stojí 12 Kč 

 

USNESENÍ: 

Školská rada 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/3.1 

1) schválila bez připomínek předloženou výroční zpravu školy za školní rok 2014/2015  

  

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová Mgr. Daniela Čapounová  

V Jirkově dne 1. října 2015  předseda ŠR  


