
17. zápis z mimořádného zasedání ŠR 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové 
organizace 

 
 
 

Datum: 30. 6. 2022 
Místo: ZŠ A ZUŠ JESENICE, příspěvková organizace  
Přítomni:  předsedkyně školské rady: Mgr. Eliška Kubů  

členové rady: Mgr. Eliška Hynková, Mgr. Zuzana Haubová, Mgr. Milena 
Vorlíčková, Mgr. Světlana Vrbková 

Omluveni:  Tomáš Zanáška  
Pozváni:  Mgr. Josef Čížkovský, Mgr. Olga Melichárková, Ing. Pavel Smutný, Jindřich 

Hodek, Veronika Šourková, Petra Chmelová  
 

 

 Jednání svoláno na žádost rodičů budoucích prvňáčků – umístění na detašované pracoviště.  

Poděkování od paní Hynkové a rodičů za svolání – nejde o kritiku, ale vnímají detašované 

pracoviště jako horší variantu, než hlavní budovu.  

 

Všichni účastníci měli k dispozici body, kterým se chtěli rodiče věnovat (zaslány na email ŠR).  

1) spádovost a rozdělení dětí (spádových a nespádových) mezi školu Jesenice a Zdiměřice, potažmo 

naplněnost školy a vize do budoucna 

2) organizace příchodu dětí prvních tříd do budovy na Budějovické - parkování, řízení dopravy, výjezd ze 

slepé ulice zpět na Budějovickou za ranního provozu, parkování před školou, zajištění bezpečnosti dětí 

3) školní autobus - zajištění dozoru při přejezdu prvňáčků na Budějovickou, převedení do tříd od autobusu, 

jízdní řád - odjezd autobusu, čekání na „velký“ autobus, který pravidelně zpožďuje odjezd „malého“ 

autobusu, řešení přesunu dětí, pokud dojde k výpadku autobusu na poslední chvíli 

4) tělesná výchova - organizace tělesné výchovy, úřad, fotbalové hřiště? , náplň tělesné výchovy pro první 

a druhý ročník při těchto „provizorních“ řešeních 

5) organizace školní družiny v odpoledních hodinách, kde jsou děti umístěny, když není žádná „družinová“ 

třída, vybavení družiny 

6) absence vrátnice na Budějovické, řešení přístupu do budovy na Budějovické (na Zbraslavské vrátnice 

byla) 

7) možnost uložení kol či koloběžek v budově a jejich převedení na hlavní budovu v poledne (pokud 

chceme, aby lidé méně vozili děti do školy autem…) 

8) případné další body k diskuzi (přecházení na oběd do hlavní budovy pro děti, které nebudou navštěvovat 

odpolední družinu - není kdo by je převedl na oběd atd). 



29. 6. 2022 proběhla schůzka od 15:30 v ZŠ A ZUŠ JESENICE  za přítomnosti vedení města, 

vedení jesenické a zdiměřické školy, kde byla řada informací vysvětlena, sdělena.  

Na mimořádném jednání tak shrnutí informací, případné dovysvětlení…: 

• detašované pracoviště ještě následující dva školní roky (o tom, kdo tam bude umístěn 

rozhoduje škola, i pro ni je náročné mít toto pracoviště, např. suplování) 

• na detašovaném pracovišti pouze 1. nebo 2. ročník (od 3. ročníku angličtina, informatika) 

• není možné přemístit děti nahlášené v jesenické škole do zdiměřické 

• kapacita tříd – pokud by bylo méně tříd, bude v nich 27 žáků a ne 20 

• spádovost je určena a žáci jsou přijímáni na základě stanovených kritérií (spádovost, 

sourozenec, Horní Jirčany a následně okolní obce s nimiž je uzavřena smlouva) 

• děti jsou vždy převáděny za doprovodu pedagogického pracovníka 

• řada míst, kde je možné zaparkovat (slepá ulice za školou – K+R, před úřadem, za úřadem, 

před Albertem) 

• každé ráno je přechod před školou v průběhu školního roku hlídán strážníkem  

• doprovod do školního autobusu, bude se zjišťovat zájem o velký autobus a veškeré 

informace o něm dostanou rodiče na třídních schůzkách 1. září 

• děti v rámci tělesné výchovy využívají dvorek, zahradu, k dispozici mají sál na úřadě a 

k dispozici mají i fotbalové hřiště 

• všechno 2x, ale není nutné kupovat 2x bačkůrky, mohou mít i sandálky apod. 

• důslednost od paní vychovatelek, pokud děti při přechodu zmoknou, je potřeba dohlédnout, 

že se převlékly do suchého (ponožky apod.) 

• placení družiny v případě, že do ní dítě nechodí, ale je nutné ho sem převést kvůli obědu – 

bude ověřeno (zřejmě nedorozumění), s převodem takového žáčka by neměl být problém, 

ale je nutné si ho v určitém čase po obědě vyzvednout  

• žádost, aby tam nebyly v 2. ročníku 

 

 

Zapsala Mgr. Eliška Kubů 


