Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Nábřežní 28/413  790 01 Jeseník
Tel.: 584 401 200, 731 406 111
E-mail: skola@zsjesenik.cz  IČO: 705 999 21

Zápis z jednání školské rady č. 3/2016
Datum:

5. 9. 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)

Svatopluk Sekanina

(ředitel školy)

Hosté:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, informace členů
Vyhodnocení dotazníkové akce
Zájmové kroužky
Nájemné tělocvičny
Personální obsazení nového školního roku
Informace k řešení záležitosti ŠD Boženy Němcové, dle min. ŠR
Školská rada a veřejnost
Různé

Průběh:
ad 1) Předseda ŠR Radek Brnka všechny členy přivítal a nechal hlasovat o navrženém programu jednání
školské rady (všichni PRO)
ad 2) Dotazníková akce školy, ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky dotazníkové akce, včetně
prezentace výsledků. Textovou část předal ředitel na jednání ŠR.
ad 3) Zájmové kroužky – členové ŠR diskutovali na téma kroužků při ŠD, jejich zrušení a přesun zájmové
činnosti pod SVČ Duha Jeseník.
ad 4) Nájemné tělocvičny – z důvodu převisu poptávky byla diskutována možnost koordinace jednotlivých
spolků na pronájmu tělocvičny.
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ad 5) Personální obsazení nového školního roku - ředitel školy poskytl informace o počtu dětí v prvních
třídách (30 BN, 26 PP a 26 PP). Dále byla konstatováno, že rozhodnutí o otevření tříd a počtech dětí
v těchto třídách je na rozhodnutí ředitele školy, vzhledem k právní subjektivitě školy.
ad 6) Informace k řešení záležitosti ŠD Boženy Němcové, dle min. ŠR – ředitel školy informoval
členy ŠR o prošetření informací a o následném prodloužení smlouvy družináři ve ŠD. Opět bylo
konstatováno, že se jedná o rozhodnutí ředitele školy, jakožto představitele samosprávného subjektu.
V některém z následujících jednání ŠR budou členové informováni, zda se situace již neopakuje.
ad7) Školská rada a veřejnost – členové ŠR se shodli na otevření zasedání ŠR veřejnosti, a to v intervalech
cca co 2 měsíce, s tím, že bude rodičům dána informace, kdy a kde se školská rada schází.
Na zkoušku bude svoláno neoficiální zasedání ŠR na 22. září 2016 v 15,30 na ZŠ Nábřežní
v souvislosti s konáním třídních schůzek.
ad 8) Různé – paní Řehová se informovala o postupu zvážení zřízení Výchovně vzdělávací komise, při
radě města, kdy předseda ŠR informoval, že zašle oficiální stanovisko ŠR paní místostarostce
Blišťanové. Dopis je taktéž přílohou tohoto zápisu ze ŠR.

Kontakty na členy ŠR:
Radek Brnka
Radka Burešová
Zdeňka Blišťanová
Iva Peitlová
Zdeňka Exelová
Alena Řehová
Monika Blandová
Marek Fellner
Hana Kubová

radekbrnka@gmail.com
radka.burešová@zsjesenik.cz
zdenka.blistanova@mujes.cz
iva.peitlova@mujes.cz
zdenka.exelova@mujes.cz
rehovaa@sezna.cz
blandice.mb@gmail.com
marek.fellner@zsjesenik.cz
hana.kubova@zsjesenik.cz

+420 604 410 255
+420 723 803 177
+420 776 113 107
+420 777 604 658
+420 777 577 711
+420 777 140 375
+420 775 938 094
+420 603 520 958
+420 721 448 002
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Zapsal: Radek Brnka

Radek Brnka v.r.
předseda ŠR
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