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Zápis z jednání školské rady dne 1. července 2019 

Místo jednání: ZŠ a ZUŠ Jesenice 

 

Přítomni: E. Kubů, J.Táčnerová, D. Viktorová, R.Řehák, Vorlíčková, S.Vrbková 

Hosté: pí.ředitelka Novotná 

 

Program: 

1. Představení nového člena ŠR. 

2. Zhodnocení šk.roku 2018/19 paní ředitelkou Novotnou. 

3. Vyhodnocení úspěšnosti přednášky týkající se prevence kyberšikany. 

4. Různé/diskuze  

 

1. Představení nového člena ŠR. 

Byla představena nová členka ŠR – pí. Vorlíčková, která byla jmenována jako zástupce 

zřizovatele nahrazující pí. Krejčovou.  

 

2. Zhodnocení šk.roku 2018/19 paní ředitelkou Novotnou. 

Situace pedag.sboru stabilizována, pedagogický sbor se rozrůstá zejména na 2. stupni. 

Aktivity vyvíjené ZŠ – jak původní, tak nové pokračují – vše bude shrnuto ve výroční zprávě 

ZŠ. 

Na gymnázia odchází relativně malý podíl žáků.  

Škola neuvažuje o zrušení plesu, naopak byla představena myšlenku organizování dvou plesů 

– jednoho v létě pro žáky a jednoho v zimě pro rodiče. Stran finanční náročnosti plesu pro 

děti – sponzorské dary jsou minimální. Vytvořena finanční rezerva na organizaci plesu na 

příští rok. 

 

3. Vyhodnocení úspěšnosti přednášky týkající se prevence kyberšikany. 

Při zjišťování zájmu ze strany rodičů o přednášku týkající se prevence kyberšikany se 

vyjádřilo 90 rodičů (cca 1/5), nicméně přednášky se zúčastnilo méně jak 10 osob. Ukazuje se, 

že rodiče mají požadavky na aktivity ZŠ – organizované akce ZŠ, přesto se avizovaných akcí 

nakonec nezúčastní.  

Naopak žáci ZŠ o takový typ přednášky projevili zájem a skutečně se zúčastnili - vhodnějším 

řešením je cílit na žáky ZŠ. 

 

4. Různé/diskuze. 

Bude doplněn volební řád ŠR, jednací řád zůstává beze změn. 

Četnosti schůzek ŠR - 1x za 2-3 měsíce. V případě potřeby/krizové situace se ŠR sejde 

k jednání bezodkladně.  

Problémy při využívání MHD žáky ZŠ – odmítnutí přepravy - nutné podat konkrétní podnět 

týkající se takového incidentu.  

V případě zájmu rodičů o vedení zájmového kroužku na ZŠ je potřeba kontaktovat 

p.Čížkovského. 

Pí. Táčnerová převzala rezignaci pí.Viktorové – nová volba zástupce rodičů do ŠR.  

 

Mimořádné zasedání ŠR proběhne v 29. srpna v 17,15 hod. 

Další řádné zasedání ŠR proběhne v průběhu října. 

 


