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Zápis z jednání školské rady č. 2/2016 
 

Datum:  9. 6. 2016 

 

Přítomni: Zdeňka Blišťanová (za zřizovatele školy) 

Iva Peitlová  (za zřizovatele školy) 

  Zdeňka Exelová (za zřizovatele školy) 

Monika Blandová (za zákonné zástupce žáků ZŠ – BN) 

Radek Brnka  (za zákonné zástupce žáků ZŠ – P) 

Alena Řehová  (za zákonné zástupce žáků ZŠ – N) 

Radka Burešová (za pedagogické pracovníky školy - BN) 

Hana Kubová  (za pedagogické pracovníky školy - P) 

Marek Fellner  (za pedagogické pracovníky školy – N) 

 

Hosté:  Svatopluk Sekanina (ředitel školy)  

  

Program: 

1. Úvod, informace členů 

2. Prezentace aktivit žáků a školy 

3. Informace k dotazníkové akci školy 

4. Hodnocení 10 let spolufest 

5. Záležitosti školní družiny 

6. různé 

 

 

Průběh: 

ad 1) Předseda ŠR Radek Brnka všechny členy přivítal a nechal hlasovat o navrženém programu jednání 

školské rady (všichni PRO) 

ad 2) Prezentace aktivit, téma diskutováno na 1. zasedání ŠR, s tím, že si členové připraví návrh změn 

dalších prezentací na stránkách školy. Ředitel školy poukázal na dostatečnou prezentaci aktivit na 

stránkách školy, příp. na info Jeseník. Paní Řehová a Blandová se ztotožnily s názorem ředitele 

školy. V tomto bodě nikdo ze zúčastněných nenavrhl návrh na usnesení, tudíž nebylo hlasováno. 

ad 3) Dotazníková akce – ředitel školy informoval členy ŠR o průběhu akce, s tím, že potrvá do 31. 7. 

2016. 

ad 4) Hodnocení 10 let spolufest – předseda ŠR pochválil vydařenou akci v areálu školy, paní Řehová 

konstatovala, že se akce povedla a areál školy ožil, paní Blišťanová pochválila akci za město Jeseník.  

ad 5)  záležitosti ŠD – vychovatel ŠD na pracovišti Boženy Němcové, úvodní informace poskytla paní 

Blišťanová, bližší informace sdělila paní Exelová. Dle informace ředitele školy, byly podány 2 

stížnosti přes paní Klosowskou. ŠR se usnesla, že tímto dává podnět k prošetření řediteli školy 

(všichni členové ŠR PRO) 
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ad 6) Různé – paní Řehová navrhla usnesení, kterým doporučuje zvážit obnovení činnosti Výchovně 

vzdělávací komise při Radě města Jeseník. (všichni členové ŠR PRO) 

 Pan ředitel informoval členy ŠR o předpokládaném počtu přihlášených dětí do 1. tříd následujícího 

školního roku (87 dětí) (všichni členové vzali informaci na vědomí – PRO) 

 

 

 

  

Kontakty na členy ŠR: 

Radek Brnka radekbrnka@gmail.com +420 604 410 255 

Radka Burešová radka.burešová@zsjesenik.cz 

+420 723 803 177 

Zdeňka Blišťanová zdenka.blistanova@mujes.cz 

+420 776 113 107 

Iva Peitlová iva.peitlova@mujes.cz 

+420 777 604 658 

Zdeňka Exelová zdenka.exelova@mujes.cz 

+420 777 577 711 

Alena Řehová rehovaa@sezna.cz 

+420 777 140 375 

Monika Blandová blandice.mb@gmail.com 

+420 775 938 094 

Marek Fellner marek.fellner@zsjesenik.cz 

+420 603 520 958 

Hana Kubová hana.kubova@zsjesenik.cz  

+420 721 448 002 

 

 

 

 

Zapsal: Radek Brnka 

 

 

 

 

 

 

 Radek Brnka v.r. 

 předseda ŠR 
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