
Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 11. 2015 
 
Přítomni: Ing. Petr Novotný (mistostarosta@mesto-jemnice.cz, 775394944) 
  Ing. Pavel Nevrkla (nevrkla@jemnice.cz, 602706072) 
  Mgr. Aleš Krajčí (aleskrajci@seznam.cz, 728601384) 
  Mgr. Martin Švanda (svanda.martin@seznam.cz, 605166633) 
  Marie Seveldová (majkaseveldova@email.cz, 607235636) 
  Ing. Miloň Slabý (milon.slaby@gmail.com, 725308478) - OMLUVEN 
   
Program: 

1. Přivítání 
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ v Jemnici za š. r. 2014 - 2015 
3. Školní jídelna 
4. Kauza Hitlerjugend 
5. Spolupráce s MŠ 
6. Úprava a aktualizace internetových stránek 
7. Svoz papíru 
8. Partnerské město Reszel - delegace 

 
Ad 1 Ing. Novotný přivítal členy nově zvolené Školské rady při ZŠ v Jemnici.  
Ad 2  Školská rada se seznámila s Výroční zprávou o činnosti ZŠ v Jemnice za školní rok 

2014 – 2015. ŠR rada přijala usnesení v tomto znění: Školská rada při Základní 
škole v Jemnici schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy v Jemnici za 
školní rok 2014 – 2015. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se 0. 
Ad 3  Školská rada se zabývala nabídkou soukromého provozovatele na provozování 
 školní jídelny. Vše je zatím v počátcích, v podstatě se počítá se schůzkou a 
 posouzením nabídky případného provozovatele. Schůzka (starosta města, ředitel  ZŠ a 
 předseda ŠR) proběhne koncem měsíce listopadu. O výsledku bude  informována 
 celá ŠR. 
Ad 4   Školská rada bedlivě sledovala situaci ohledně vystoupení žáků ZŠ v Jemnici na 
 historické soutěži, kde jedno soutěžní družstvo představovalo dobové  Hitlerjugend.  
 Po dvou měsících po soutěži se strhla mediální smršť o možné  propagaci hnutí 
 potlačující práva a svobody občanů. Celou záležitost prošetřovala na  podnět 
 Česká školní inspekce. Po konzultaci a posouzení odborníky bylo zasláno 
 vyjádření jako ZŠ tak městu Jemnice (jako zřizovateli) s výsledkem takovým, že se 
 v žádném případě o porušení zákona nejednalo. ŠR vyjadřuje politování nad 
 zbytečnou mediální kauzou, která se zvrhla i v různé slovní útoky vůči žákům. ŠR 
 stojí za ředitelem školy a vyjadřuje spokojenost nad tím, jak se vedení ZŠ s celou 
 kauzou vyrovnalo a trpělivě uvádělo okolnosti na pravou míru (články v novinách, 
 rozezlené dopisy, maily apod.). 
Ad 5 Vedení MŠ v Jemnici podalo návrh na prohloubení spolupráce se Základní školou 
 v Jemnici. Například ve formě vzájemných návštěv s vytipovaným ročníkem (např. 5. 
 ročník) s tím, že by se děti vzájemně poznaly, žáci by dětem svou formou podali 
 informace o škole, děti ZŠ by naopak ztratily bázeň či obavy nad tím, jak to chodí v té 
 „velké“ škole. Místopředseda ŠR přislíbil, že budou tento návrh tlumočit řediteli 
 školy,  případně i na schůzi kolektivu učitelů. 
 Předseda ŠR podal též návrh na možnost prohloubení spolupráce ZŠ a MŠ aktivní 
 formou při příležitosti pořádání dětského dne (vítání jara, zavírání lesa na zimu). 
 Zkrátka by vybraní žáci mohli v rámci projektů připravit různá stanoviště, která by 



 během akce vedla děti z MŠ k seznámení se s ekologií, přírodou, historií města apod. . 
 Opět místopředseda ŠR přislíbil toto projednat na poradě školského sboru. Uvažovaná 
 akce probíhá každoročně v měsíci dubnu a říjnu s časovou náročností 4 vyučovacích 
 hodin (8:00 – 11:30). 
Ad 6 ŠR rada se zabývala internetovými stránkami školy. Jejich nová podoba je velmi 
 zdařilá, je potřeba poupravit některé údaje o ŠR s tím, že ani jeden člen ŠR nemá 
 problém se zveřejňováním zápisů ŠR. 
Ad 7 Předseda ŠR byl dotazován, zda bude umožněn svoz papíru (pátek 20.11. návoz 
 kontejneru, pondělí 23. 11. Odvoz). Vše se vyřešilo na místě jedním telefonátem se 
 zhotovitelem rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve městě Jemnici s tím, že členové 
 ŠR (zástupci školy) dostali nezbytné kontakty pro případ, že by nastaly neočekávané 
 komplikace. Svoz papíru by neměl být ohrožen. 
Ad 8  Předseda ŠR požádal zástupce školy o účast na zájezdu do partnerského města – 
 polského Rezselu, který se uskuteční v létě (patrně v červenci) roku 2016. 
 
 
  
  
 
V Jemnici dne 18. 11. 2015 
 
   
 
        Ing. Petr Novotný (předseda ŠR) 
 


