
Zápis z jednání školské rady dne 6. března 2019 
Místo jednání: ZŠ a ZUŠ Jesenice 

 
Přítomni: E. Kubů, D. Viktorová, J. Krejčová, J. Táčnerová, S. Vrbková, R. Řehák 
 
Program jednání: 

1. Webová stránka - ŠR na stránkách ZŠ Jesenice místo Klubu rodičů. 
2. Výroční zpráva ZŠ Jesenice za rok 2017/18. 
3. Zhodnocení výsledků schůzky s rodiči ohledně problémů ve výuce matematiky. 
4. Zpráva ČŠI a inspektorátu práce. 
5. Programy prevence. 

 
1. Webová stránka ŠR na stránkách ZŠ Jesenice místo Klubu rodičů. 
Z důvodů přiblížení práce ŠR rodičům bude vyměněn odkaz na Klub rodičů za odkaz na ŠR. 
 
2. Výroční zpráva ZŠ Jesenice za rok 2017/18  

VZ ZŠ Jesenice za rok 2017/18 byla ŠR schválena v původní předložené podobě a 
doporučení, které ŠR uvedla na zasedání dne 28. 11. 2018, jsou míněna pro vypracování příští 
VZ pro rok 2018/19. 

ŠR doporučuje pro příští zpracování VZ ZŠ Jesenice klást důraz na přehlednost a 
zlepšit informační výtěžnost pro čtenáře tohoto dokumentu, kterým jsou nejenom rodiče žáků 
ale i zřizovatel. Použité informace by měly být jak praktické, tak využitelné pro další 
rozhodování. Doporučení lze shrnout: jednoduchost – konkrétnost – přehlednost.“ 
 
3. Zhodnocení výsledků schůzky s rodiči ohledně problémů ve výuce matematiky. 
Výuka matematiky je stabilizována, zdá se, že třídy jsou na stejné úrovni. 
 
4. Zpráva ČŠI a inspektorátu práce. 
Výsledky zprávy ČSI stále nejsou k dispozici, další debata je možná, až po jejím obdržení. 
 
5. Programy prevence. 
ŠR by měla vydat doporučení pro zřizovatele ZŠ stran vhodných výstupů programů prevence. 
Zdravý kolektiv 
Zdravý životní styl 
Trestní odpovědnost: ZŠ spolupracuje s OSPOD Černošice. Mohly by být propojeny se 
Štábem prevence.  
MP Education: ŠR se shodla, že takové přednášky ohledně internetové bezpečnosti jsou 
potřebné i pro nižší ročníky (4. - 5. třídy), protože již tyto děti používají/využívají sociální sítě 
a jiné platformy. 
 
Je možné zařadit tyto akce ještě do školního plánu? 
Ano, lze to pojmout jako součást občanské výchovy. 
Financování? 
Může být zajištěno zřizovatelem ZŠ. 
 
Sebeobrana: ŠR doporučuje monitorovat a vyhodnotit projekt z hlediska přínosu pro všechny 
věkové skupiny. Výsledky šetření by měly být k dispozici i ŠR 
 
Pí. Kubů domluví s kolegou Schwarzbacherem přípravu přednášky o kyberšikaně, sextingu a 
sdílení soukromých informací a jejich prevence. Přednášky budou jak pro rodiče s termínem 



během května 2019. S přípravou podkladů může pomoci i městská policie. Upozornění na 
blížící se přednášku pak bude umístěno na web ZŠ + bakaláře koncem dubna. Dle kapacity 
zájemců budou vybrány vhodné prostory. 
ŠR jednoznačně doporučuje zorganizovat tento seminář o bezpečnosti a doporučuje i 
přítomnost policie. 
 
V Jesenici dříve fungovat Štáb prevence, kde se scházeli zástupci MU, policie, ZŠ. ŠR 
podporuje obnovení fungování takové platformy. 
 
ŠR také v plné výši podporuje výše uvedení aktivity v rámci programů prevence. 
 
Stanovení termínu dalšího setkání ŠR: 
Další zasedání ŠR proběhne ve středu 24. dubna v 17,15 hod. v budově ZŠ U Rybníka. 
 
 
 
 


