
Zápis z Aktivu třídních důvěrníků a ze schůze Školské rady ze dne 15.3.2018 
Přítomni: ing. Pleskotová Marcela, Viertlerová Helena, DiS., mgr. Bernt Karel, mgr. Šedý Miloslav, 
mgr. Havlíková Lenka, ing. Müller Karel  

Nepřítomni: mgr. Vydržel Radek, mgr. Marková Jitka, mgr. Meitnerová Iva 

Hosté: mgr. Reihs Martin (ředitel školy)  

Program: 

Aktiv třídních důvěrníků 

1. Absence a kázeňské problémy žáků 
2. Prevence sociálně-patologických jevů 
3. ŠkolaOnLine 
4. Připomínky a dotazy třídních důvěrníků 

Rada školy 

1. Výsledky vzdělávání I. pololetí 2017/2018 
2. Výsledky testování 5. a 9. ročníků (SCIO) 
3. Připomínky – školní řád, provoz školy, plánované změny, různé 

Průběh: 

Aktiv třídních důvěrníků 

Ad 1) V této části ředitel školy shrnul nejčastější problémy se žáky. Je to zejména skryté záškoláctví, kdy 
žákům veškerou absenci omluví rodiče. Je zde též hodně jednodenních absencí, které mohou znamenat přerod 
v záškoláctví, navíc se negativně projevují ve zhoršeném prospěchu. Při řešení těchto problému si ředitel školy 
pochvaloval spolupráci s městem Jirkov. 

Za I. pololetí měli žáci zameškáno 44 936 hodin, což je průměr 65 hodin na žáka. Z toho neomluvených hodin 
bylo 958, což je průměr 1,57 hodiny na žáka. Dále bylo uděleno 28 dvojek a 18 trojek z chování. V poslední 
době se zhoršilo chování žáků, které vyvrcholilo trestním oznámením na žáka. 

Ad 2) Ve druhém bodě vystoupila mgr. Lenka Havlíková a seznámila důvěrníky s akcemi, které proběhly 
v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Ve spolupráci s Městskou policií Jirkov byl zahájen projekt 
zlepšující klima třídy. Jedná se o víkendový pobyt za přítomnosti psychologa a členů Městské policie Jirkov. 
Letos nebude víkendový. 

Ve třídách 6.A a 6.B proběhl adaptační program přespání ve škole. 

Celoročně probíhají přednášky (vždy poslední týden v měsíci, 2x ročně) pro všechny třídy. 

Je navázána spolupráce s hasiči Jirkov. V 7.D a 4.C proběhlo šetření klimatu ve třídě. V 9. ročnících proběhl 
projekt zaměřený na toleranci zaměřený na oběti holocaustu. V 7. ročnících proběhla přednáška na téma 
kyberšikany a na gymnáziu proběhlo sociometrické šetření vedené externí firmou. 

Ad 3) Ke ŠkoleOnLine (ŠOL) neměl nikdo žádné připomínky, jen jediný komentář. Po designové změně ŠOL 
zmizela z nabídky možnost zadávat domácí úkoly. 

Ad 4) Ve čtvrtém bodě jednání předsedkyně školské rady vznesla dotaz na bezpečnostní opatření učiněná v 
reakci na nedávný incident, kdy se do školy dostala cizí osoba. Ředitel školy poskytl odpověď v tom smyslu, že 
před 7:40 hod. se do školy nedostane nikdo, v době od 7:40 do 8:00 je škola otevřená a na chodbách jsou 
dozory, potom fungují dva vchody na zazvonění. Všichni vyučující jsou povinni svoje návštěvy hlásit na 
vrátnici, host dostane vizitku. Fungující vchody: do 14:30 - hlavní vchod, po 14:30 hod. vchod přes družinu. 
Vstupy do školy jsou monitorovány kamerami. 

Dále měli dotazy i třídní důvěrníci. Na dotaz na starý případ šikany slíbila paní mgr. Havlíková, že zjistí bližší 
informace.  



Na dotaz jak to bude s automatem na mléko - rodiče mají peníze na kartách, ale nemají nijakou možnost si je 
vybrat zpět, odpověděl ředitel školy, že se čeká na MŠMT, až podepíše smlouvu s dodavateli a bude se moci 
pokračovat. Jakmile bude projekt moci pokračovat, rodiče budou informováni. 

Jeden z důvěrníků si stěžoval na chlapce, který ve třídě ubližuje dětem. Paní mgr. Lenka Havlíková slíbila, že 
zjistí bližší informace. Zároveň upozornil důvěrníky, ať ve třídách rodičům sdělí, že se v takovýchto případech 
nemají bát a bez váhání přijdou buď za třídním učitelem, paní Havlíkovou nebo paní Bínovou. 

Jako poslední byl vznesen i dotaz na to, zda učitelé mohou kontrolovat občanské průkazy. Ředitel školy 
odpověděl, že nikoliv, proto jsou u vchodů kamery. 

Rada školy 

Ad 1) V současné době na škole studuje 724 žáků. Z toho mělo 278 žáků vyznamenání, 391 žáků prospělo a 34 
neprospělo (z toho 21 jich bylo z nějakého předmětu nehodnoceno). Uvolněno (většinou z Tělesné výchovy) 
bylo 11 žáků). 

Ad 2) Testování v 5. třídách ještě neproběhlo. V 9. třídách v období listopad – prosinec. Složení žáků nebylo 
zcela dobré, odtud plynou velké výkyvy ve výkonnosti. Nedopadlo to až tak dobře. Podrobnější výsledky budou 
dodány. 

Ad 3) Připravují se zápisy do 1. tříd, budou v termínu 4. - 5.4. 2018. Očekává se 56 žáků a 20 s odkladem. Škola 
zažádala o jednu speciální třídu. Speciální třída pro žáky s LMP zřejmě nebude. 

Ve škole se dokončuje kamerový a docházkový systém. Je plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení na dolní 
škole a kompletní rekonstrukce elektroinstalace na gymnáziu 

Další schůzka Školské rady proběhne v červnu, termín bude upřesněn. 

V Jirkově dne 15.3.2018 

Zpracoval: Mgr. Miloslav Šedý 


