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Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 3. 3. 2016 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

Martin Bartoň 

Mgr. Radek Vydržel 

RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Miloslav Šedý 

Mgr. Alena Králová 

Omluveni: Bc. Karel Bernt  

Bc. Jitka Marková 

Jana Arendašová  

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

 Mgr. Lenka Havlíková 

 třídní důvěrníci (viz prezenční listina) 

   

Program jednání: 

Aktiv třídních důvěrníků 

 absence a kázeňské problémy žáků, prevence sociálně-patologických jevů 

 zpráva výchovné poradkyně (Mgr. L. Bínová) 

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

 připomínky a dotazy třídních důvěrníků  

Jednání školské rady 

 výsledky žáků v 1. pololetí školního roku 2015/2016 

 připomínky ke školnímu řádu 

 

 

1. Zpráva výchovné poradkyně  

 Mgr. Havlíková přečetla zprávu připravenou Mgr. Bínovou (viz příloha). Nejčastějšími 

příčinami pro svolání výchovné komise je záškoláctví (i skryté), neplnění školních povinností 

a nespolupráce zákonných zástupců se školou. 

2. Zpráva preventisty sociálně-patologických jevů 

 Ve zprávě Mgr. Havlíkové (viz příloha) je výčet akcí zaměřených na prevenci rizikového 

chování v tomto školním roce. Při některých akcích spolupracuje škola s Městskou policií 

Jirkov (přednášky). Podle potřeb je ve spolupráci s PPP Chomutov a se souhlasem zákonných 

zástupců realizován intervenční program „Klima třídy“. 
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3. Dotazy a připomínky – třídní důvěrníci   

II. D p. Truhlářová  tř. uč. Mgr. Leitgebová Petra 

Dohled nad žáky o přestávce 

 O přestávkách dohlíží na žáky dozor (dle rozpisu), který je posílen o nepedagogické pracovníky. 

Ve II. D jsou 2 děti s diagnostikovaným ADHD, proto je k této třídě přidělena paní asistentka. 

Nutná je soustavná práce se žáky s cílem, aby žáci přestali vnímat informace o problémech mezi 

sebou jako žalování.  

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

Mimořádná třídní schůzka v VII. C 

 Na žádost vyučujících se 14. 3. od 16 hodin koná mimořádná třídní schůzka. V plánu je zejména 

projednání slabého prospěchu žáků a navázání spolupráce s rodiči. Přítomní učitelé budou 

rodiče informovat o svých požadavcích na žáky a možnostech, které žáci mají, ale jen velmi 

málo je využívají.  

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

Využití sprch po hodinách Tv v 6. – 9. ročníku 

4. Výsledky pololetního hodnocení a docházky 

 K 1. pololetí školního roku navštěvovalo školu 729 žáků, z toho s vyznamenáním prospělo 241 

žáků, prospělo 419 žáků, neprospělo 32 žáků a zbytek byl nejčastěji z důvodu vzdělávání 

v zahraničí nehodnocen. Průměr zameškaných hodin na žáka byl 55,5 h. 

5. Návrhy na změny školního řádu 

 Nikdo z přítomných nenavrhl k projednání změny ve školním řádu. 

 

USNESENÍ: 

Školská rada: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/1.1 

1) vzala na vědomí zprávy výchovné poradkyně i preventisty sociálně-patologických jevů  

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/1.2 

2) vzala na vědomí informace o výsledcích pololetního hodnocení a docházky 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/1.3 

3) konstatovala, že nenastala situace vyvolávající potřebu upravit znění školního řádu 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová 

V Jirkově dne 3. března 2016 Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


