
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 13. 10. 2016 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Změna ve složení Školské rady - představení nové členky Mgr. Ivy Meitnerové, která 

zastupuje zaměstnance školy. Stala se členem z pozice náhradníka dle posledních voleb do 

ŠR 

2. Projednání výroční zprávy školy za rok 2015/2016 

3. Příprava rozpočtu školy na rok 2017 

4. Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů  

5. Elektronický systém - hodnocení, informace žákům i rodičům 

6. Návrh termínu příští schůzky 

Průběh: 

Ad 2) K projednání výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 byl pozván ředitel školy Mgr. Martin 

Reihs, který celé projednávání vedl. Kromě statistických údajů o žácích školy pan ředitel zmínil dvě 

novinky - zřízení výdejny jídla v budově Mostecká a nový bod ve výroční zprávě - hospodaření školy. 

Zpráva byla schválena všemi hlasy. 

Ad 3) Ředitel školy účastníky schůze též seznámil s přípravou rozpočtu školy na rok 2017.  

Dle návrhu města Jirkova budou finance na rekonstrukci sociálních zařízení v budově 1. stupně. 

Budova gymnázia odebírá teplo od firmy Preciosa, která se ruší. Momentálně běží do konce března 

výpověď smlouvy. Poté se škola musí rozhodnout, jaké možnosti vytápění bude dál využívat. 

Diskutují se dvě hlavní možnosti - dálkové vytápění nebo využití tepelného čerpadla. Hledají se 

ovšem i jiné možnosti. 

Pro příští rok bude nutné získat alespoň stejný rozsah financí jako v roce 2016. Plánují se následující 

akce: 

 z dotací bude provedena obnova výpočetní techniky, jazykových laboratoří, venkovních tříd, 

 z dotací bude vybudován bezbariérový přístup do horní školy, zde se předpokládá 10% 

spoluúčast města,  

 bude provedena další rekonstrukce sociálních zařízení (k získání dotace budou využity fondy 

IROP) 

V rámci rozpočtu bude nutné vyřešit personální obtíže: 

 obsazení místa sekretářky ve spolupráci s ÚP Chomutov, místo zatím dočasně obsazené paní 

uklízečkou 

 Financování asistentů pedagoga - nově dává KÚ peníze na asistenty ve speciálních třídách ze 

75% mzdových nákladů v 6. platové třídě a stupni dle praxe. Asistenti jsou vzdělaní 

pedagogičtí pracovníci v 8. platové třídě 



Ad 4) Děti byly seznámeny s nabídkou kroužků prostřednictvím jejich třídních učitelů, rodiče pak na 

zářijových třídních schůzkách. Škola shání trenéry na volejbalové kroužky pro 1. stupeň ZŠ, neboť 

probíhají v brzkých odpoledních hodinách.  

V nabídce kroužků se nově objevil kroužek sálové kopané. 

Ad 5)  Škola od září zavádí systém elektronické docházky, třídní knihy a žákovské ŠkolaOnLine. 

Přístup rodiče získají na třídních schůzkách v listopadu. Zatím běží zkušební provoz v některých 

třídách. 

Ad 6) Další schůzka se uskuteční 15. 12. 2016. Zároveň se uskuteční setkání s třídními důvěrníky, 

protože v listopadu proběhnou třídní schůzky, což umožní v prosinci řešit připomínky rodičů 

Zpracoval: Mgr. Miloslav Šedý 


