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Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 10. 12. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

Martin Bartoň 

Jana Arendašová  

Bc. Jitka Marková 

RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Miloslav Šedý 

Mgr. Alena Králová 

Omluveni: Bc. Karel Bernt  

Mgr. Radek Vydržel 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

   

Program jednání: 

1. Zapojení žáků do zájmových útvarů 

2. Hodnocení práce školské rady v roce 2015 

3. Příprava a schválení plánu práce na rok 2016 

 

1. Členové ŠR byli seznámeni se zprávou p. Wojtowiczové o zapojení žáků do práce zájmových 

útvarů na naší škole (viz příloha). 

2. ŠR rada pracovala podle schváleného plánu práce na rok 2015.  

V průběhu roku došlo ke třem změnám v jejím složení.  

k 1. 2. 2015  místo pana Urbana pan Mgr. Vydržel Radek 

k 1. 10. 2015  místo slečny Veselé paní Arendašová Jana 

k 2. 10. 2015  místo Mgr. Koníčkové (Pytlíkové) paní Mgr. Králová Alena 

 V září 2014 a v březnu 2015 byli jako hosté pozváni třídní důvěrníci, kteří využili přítomnosti 

pana ředitele a v březnu také výchovné poradkyně a preventisty sociálně patologických jevů. 

 Opakovaně byla projednávána inkluze. Její příprava nemůže začít, protože ministerstvo 

školství neposkytlo škole potřebné informace, zejména upravený RVP ZV. 

 Druhým velkým problémem roku 2015 byl rozpočet mzdových prostředků. Zajistit dostatek 

finančních prostředků na pokrytí nárokových složek platu a odměny pro vyučující, kteří vedou 

na škole kroužky, pomohlo město. 

3. Přítomní členové projednali a schválili návrh plánu práce na rok 2016.  

4. Diskuse 

 Zrušení přílohy RVP ZV podle které byli vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením.  

 Třídy se žáky s LMP budou od září 2016 zrušeny. Žáci 2. stupně budou moci dokončit své 

vzdělávání v ZŠ a MŠ v Chomutově, 17. listopadu 4728. Žáci 1. stupně budou integrováni 

v běžných třídách podle vyhlášky, jejíž znění zatím neznáme. 
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 Učitelé speciálních tříd zůstanou, vyhláška počítá se snížením žáků ve třídách, nelze vyloučit 

dělení tříd. Případně jim bude nabídnuta alternativní práce. 

 Ředitelské volno 

 21. a 22. prosince mají žáci ředitelské volno (z důvodu oprav ve škole nepoteče voda). 

 

 

USNESENÍ: 

Školská rada: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/4.1 

1) vzala na vědomí zprávu o zapojení žáků do zájmových útvarů 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/4.2 

1) vzala na vědomí informace o vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. prosinec 2015 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/4.3 

2) schválila návrh plánu práce na rok 2016 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová 

V Jirkově dne 10. prosince 2015 Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


