Zápis ze schůze Školské rady ze dne 21.12.2017
Přítomni: Viertlerová Helena, DiS., mgr. Bernt Karel, mgr. Vydržel Radek, mgr. Šedý Miloslav,
mgr. Havlíková Lenka, mgr. Meitnerová Iva, mgr. Marková Jitka, ing. Müller Karel, ing. Pleskotová Marcela
Hosté: mgr. Reihs Martin (ředitel školy)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení změn ve školním řádu
Zapojení žáků do zájmových útvarů
Hodnocení práce školské rady v roce 2017
Příprava a schválení plánu práce na rok 2018
Ostatní dotazy a připomínky

Průběh:
Ad 1) Na úvod jednání vystoupil ředitel školy mgr. Martin Reihs a předložil ke schválení změny provedené ve
školním řádu. Z něj zcela vypadla ustanovení kapitoly 4.16, která se týkají dálkového studia. Dále byly do
školního řádu přidány body 2.1.5, 2.2.2 a 4.6.1, které se týkají změn v hodnocení žáků – zejména, pokud
nesouhlasí s hodnocením jednotlivého testu. Změny umožňují neodkladně stanovit zkušební komisi a žáka
přezkoušet. Změny ve školním rádu byly po krátké diskuzi schváleny jednomyslně.
Ad 2) V druhém bodě jednání vznesla předsedkyně Rady dotaz na ředitele školy, zda opravdu všechny kroužky,
které jsou uvedeny na webových stránkách, fungují. Odpověď zněla, že opravdu fungují. Momentálně se sice
nedá určit, kolik dětí je v nich organizováno, ale odhadem je to mírně nadpoloviční většina dětí. Nejžádanější
jsou sportovní kroužky, v rámci družiny funguje i domácí příprava do školy ve škole a doučování z anglického
jazyka. Otevřít lze jakýkoliv kroužek, dle zájmu, podmínkou je však alespoň pět dětí, které budou kroužek
navštěvovat.
Ad 3) Ve třetím bodě jednání došlo na hodnocení práce Školské rady v roce 2017. Hodnocení je pozitivní
s výjimkou toho, že se Školská rada nesešla na rozmezí května a června tak, jak to bylo původně v plánu.
Důvody nejsou známy.
Ad 4) Na závěr jednání byl radě předložen plán práce na rok 2018. Oproti původnímu plánu došlo k jedné
změně – aktiv třídních důvěrníků byl přeložen z prosince 2017 na únor 2018. Plán práce byl schválen bez
připomínek.
Ad 5) V posledním bodě byl vznesen dotaz na ředitele školy ohledně vybírání poplatků od žáků školy. Ředitel
školy odpověděl, že poplatek se vybírá na učební pomůcky, které je lepší kupovat centrálně a na kopírování.
Výhoda centrálně kupovaných pomůcek je v tom, že žáci mají jednotné pracovní sešity apod., navíc je to služba
rodičům, kteří nemusí obíhat knihkupectví a další obchody a ušetří tedy svůj čas.
Další schůzka Školské rady proběhne 22.2.2018 od 16 hodin. Součástí setkání bude i aktiv třídních důvěrníků.
V Jirkově dne 21.12. 2017
Zpracoval: Mgr. Miloslav Šedý

