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. 7/2016
Datum:

15. 5. 2017

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)

Svatopluk Sekanina

(ředitel školy)

Olga Joanidu

(rodič)

Hosté:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, informace členů
Rodilý mluvčí AJ
Elektronická peněženka
Metody a formy práce v hodinách MAT
Stížnost Mgr. Smékalová
Různé

Průběh:
ad 1) Předseda ŠR Radek Brnka všechny členy přivítal a nechal hlasovat o navrženém programu jednání
školské rady (7 PRO)
ad 2) Rodilý mluvčí AJ – ředitel informoval členy ŠR o dohodě s rodilým mluvčím, kdy výuka bude
probíhat od 1. září 2017, a to formou volitelného předmětu.
ad 3) Elektronická peněženka – členové ŠR byli informování o realizaci on-line pokladny, kdy realizace
bude probíhat do konce prázdnin.
ad 4) Metody a formy práce v hodinách MAT a stížnost na pedagoga Mgr. Smékalovou – ředitel shrnul
podstatu stížnosti a informoval členy ŠR o provedených hospitacích v hodinách Mgr. Smékalové.
Dále přednesl napsaný omluvný e-mail p. Joanidu. V rámci veřejné části jednání školské rady se
dostavila paní Joanidu, která informovala členy ŠR, že došlo k urovnání sporu a situace se značně
zlepšila.
Nicméně během následující diskuse členů ŠR a paní Joanidu došlo k vyhrocenějším situacím a
v rámci zasedání nebyly členy ŠR akceptovány některé obecné připomínky paní Joanidu.
Marek Fellner přinesl na jednání ŠR podpůrné materiály k Mgr. Smékalové, pracovní sešity ze
zmíněné třídy, počty známek apod.
-1-

ad 6) Různé - ředitel školy odpovídal na dotazy členů ŠR, ohledně konání GO Kurzů, Adaptačních kurzů.
Členům ŠR byla podána informace ohledně sportovní třídy, kdy se jedná o dvouhodinovou dotaci
vyučovacích hodin.
Dále byla diskutována neúčast zástupce školy na projektu MAP.
Členové ŠR byli informováni o realizaci podnětu p. Joanidu, ohledně jídelníčku na stránkách
www.strava.cz. V současné době jsou pořizovány fotografie jednotlivých jídel, aby mohly být
součástí jídelníčku na www stránkách.
Další zasedání ŠR se uskuteční 12. 6. 2017 na pracovišti Nábřežní, v 16,00 hodin.

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

Zapsal: Radek Brnka

Radek Brnka v.r.
předseda ŠR

