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Zápis z jednání školské rady č. 4/2016 
 

Datum:  24. 10. 2016 

 

Přítomni: Iva Peitlová  (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. Výroční zpráva školy 

3. Etická výchova 

4. Vyhodnocení 1. ročníků 

5. Různé 

 

 

Průběh: 

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

školské rady (všichni PRO) 

ad 2) Výroční zpráva školy – pan ředitel prezentoval členům ŠR Výroční zprávu školy, včetně statistik o 

výsledcích vzdělávání žáků. Po drobné diskuzi navrhl předseda ŠR hlasování o schválení Výroční 

zprávy školy (7 PRO, dva členové omluveni – Blišťanová, Exelová).  

ad 3) Etická výchova – členové ŠR diskutovali na téma etické výchovy, na téma tematických dnů, 

rozdělení do skupin, dle ročníků. Ředitel školy konstatoval, že měl jinou představu u propojení 

jednotlivých skupin, nicméně pedagogická rada jeho návrh nepodpořila. 

ad 4) Vyhodnocení 1. ročníků – předseda ŠR se dotazoval na vyhodnocení 1. ročníků, skutečně 

nastoupivších dětí do 1. ročníků a navrhl uspořádat jednání za účasti učitelů, ředitele, členů ŠR a 

rodičů. Tento návrh nebyl členy ŠR akceptován, proto nebyl navržen termín takového jednání. 
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ad 5)  Různé  -  ředitel školy konzultoval se členy ŠR nákup dorozumívacího a docházkového systému 

školy, který by chtěl nakoupit, včetně jednotlivých aspektů – čipů, karet, kombinace se stravovacími 

čipy apod. Členové ŠR záměr ředitele jednohlasně podpořili. 

 Paní místopředsedkyně ŠR Radka Burešová informovala členy ŠR o konání schůzky ohledně 

stravování se zástupci „M“. Tímto členy ŠR pozvala na tuto schůzku, s tím, že před konáním 

schůzky upřesní elektronicky termín a čas konání. 

 Paní Blandová informovala členy ŠR a ředitele školy o pobytu rodilého američana s tím, že by mohl 

ředitel zvážit možnost zřídit kroužek angličtiny. 

  

 

 

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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