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Školská rada při Městském gymnáziu a Základní škole v Jirkově 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 9. 6. 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 

  

Program jednání: 

 návrhy do rozpočtu školy na rok 2017 

 návrh/schvalování změn školního řádu 

 příprava ŠVP (změny související s inkluzí) 

 rozpočet na rok 2016 (mzdové prostředky) 

 ukončení členství ve ŠR (D. Rutteová – stěhování do VČ) 

 

1. Opravy školy (realizace v roce 2016).  

 Základní škola: - výměna lina ve 4 učebnách  

  - výměna osvětlení ve 4 učebnách 

  - malování  

  - rekonstrukce sociálního zařízení na 1. stupni DŠ  

 Gymnázium: - úpravy 2 učeben a posluchárny 

  - malování 

 Návrhy do rozpočtu města na rok 2017  

 Základní škola: - pokračování ve výměně podlah a osvětlení na základní škole 

 Pozn.: V budoucnu je plánována organizační změna, stupně pohromadě. 

 Gymnázium: - dokončení úprav zbývajících tříd 

 Výhled do budoucna (nákladné akce realizované z rozpočtu města) 

 Základní škola: - oprava komunikace okolo školy  

  - rekonstrukce sociálního zařízení 2. st. DŠ a 1. stupeň HŠ 

 Gymnázium: - zateplení a fasáda 

  - tělocvična 

  - rekonstrukce sociálního zařízení 
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 S vedením města je jednáno o podmínkách převodu sportoviště pod školu. Správce by měl na 

starosti halu i sportoviště. 

 Z projektů by mělo být hrazeno: - revitalizace IT učeben 

  - revitalizace jazykových učeben 

 Schválen je požadavek na vybudování kamerového systému ve škole. Sledovány budou 

přístupy do školy, prostory u šaten a u vstupu do tělocvičen, chodba u speciálních tříd. 

2. Návh/schvalování změn školního řádu 

 Nebyly podány žádné návrhy na změny ve školním řádu. Kontrolují se pravidla hodnocení 

(příloha školního řádu). Po dokončení revize budou členům ŠR zaslána nová Pravidla 

hodnocení s barevně vyznačenými změnami. Změny se týkají především terminologie. 

Schvalování proběhne elektronicky v srpnu 2016 tak, aby školní řád platil od 1. 9. 2016. 

3. Úpravy školního vzdělávacího programu  

Vzhledem ke změnám v RVP ZV probíhají v současnosti úpravy ŠVP. Od 1. 9. 2016 bude ve 

škole vyučováno podle 3. verze ŠVP „K vědění krok za krokem“.  

2. kapitola – Charakteristika školy – pouze aktualizace 

3. kapitola – Charakteristika ŠVP – zásadní změny 

V této kapitole bude nově popsána péče o žáky se SVP (žáci s přiznanými 

podpůrnými opatřeními a žáci nadaní příp. mimořádně nadaní). 

4. kapitola – Učební plány – doplnění  

 Učební plány tříd základních, tříd s rozšířenou výukou Tv ani tříd se žáky se 

SVP se nemění.  

Doplněna bude kapitola o učební plán pro žáky s LMP skupinově integrované 

(dnešní třídy označované písmenem „S“). 

5. kapitola – Učební osnovy 

 Nově jsou zpracovány osnovy Českého jazyka. Žáci 6. ročníku budou vyučováni 

podle nových osnov, vyšší ročníky budou vyučovány podle původních osnov. 

V ostatních předmětech ke změnám nedochází nebo jsou pouze drobné. 

6. kapitola – Pravidla hodnocení a autoevaluace školy – drobné úpravy (terminologie) 

Během následujících 2 let budou pokračovat práce na zpracování osnov, které budou sloužit 

jako podklad pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s LMP, kteří budou 

skupinově integrováni ve třídách označovaných písmenem „S“. 

4. Rozpočet na rok 2016 (mzdové prostředky) 

 Rozpočet mzdových prostředků pro rok 2016 pokrývá potřeby nárokovatelných složek platů 

zaměstnanců školy. 
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5. Ukončení členství ve ŠR  

 Zástupce pracovníků školy D. Rutteová oznámila ukončení členství ve ŠR z důvodu stěhování 

a ukončení pracovního poměru. 

6. Zavedení elektronické žákovské knížky 

 Po zavedení elektronické žákovské knížky budou souběžně fungovat i papírové, za jejichž 

obsah nebude ručit učitel, ale žák. Aby byl zpřístupněn obsah elektronické žákovské knížky 

všem zákonným zástupcům, plánujeme v odpoledních hodinách umožnit zákonným zástupcům 

žáků přístup k elektronické žákovské knížce na školním počítači.  

 

USNESENÍ: 

Školská rada: 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/2.1 

1) vzala na vědomí informace o plánovaných opravách základní školy i gymnázia  

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/2.2 

2) vyjádřila souhlas se schvalováním pravidel hodnocení (příloha ŠŘ) v srpnu 2016  

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/2.3 

3) vzala na vědomí informace o úpravách školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2016/2.4 

4) vzala na vědomí informaci o ukončení členství D. Rutteové ve školské radě 

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová 

V Jirkově dne 9. června 2016 Mgr. Daniela Čapounová  
 předsedkyně školské rady 


