
Zápis z jednání školské rady ze dne 22. 2. 2017 
 
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) - omluvena 
  Ing. Miloň Slabý (milon.slaby@gmail.com, 725308478)   
Program: 

1. Přivítání 
2. Cestování autobusem 
3. Rekapitulace zimní sezóny – lyžařské výcviky, půjčovna lyží 

 
Ad 1 Ing. Novotný přivítal členy Školské rady při ZŠ v Jemnici. 
Ad 2  ŠR se zabývala podnětem ohledně cestování žáků autobusem. Školská rada se 

seznámila s předpisem „Směrnice k organizaci akcí konaných mimo místa, kde škola 
uskutečňuje vzdělávání“ s účinností od 1. 9. 2012 (aktualizováno 2. 5. 2016). Tato 
směrnice, která je navázaná na vyšší předpisy (vyhlášky MŠMT, Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích). Zákon tedy hovoří zcela jasně: „Povinnosti přepravce při 
přepravě dospělých osob a dětí. Řidiči autobusu (vozidla kategorie M2 a M3) § 6 odst. 
1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. ukládá povinnost poučit osoby starší 3 roků, nebo 
jejich doprovod, využívat při přepravě zádržný bezpečnostní systém, kterým je 
v tomto případě sedadlo s bezpečnostním pásem pro dospělé, pokud je autobus 
bezpečnostními pásy vybaven (nestanovuje se povinnost používat dětský zádržný 
systém, tzv. autosedačku). Poučení osob starších třech let o povinnosti používat při 
přepravě zádržný bezpečnostní systém by měla být zpětně prokazatelná. V § 9 odst. 1 
písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. se stanovuje přepravované osobě povinnost používat 
zádržný systém, tj. dospělá osoba nebo dítě nad 3 roky věku musí být při přepravě 
připevněna/o bezpečnostním pásem pro dospělé na sedadle autobusu, pokud jim jsou 
sedadla autobusu vybavena. Pokud zádržnými systémy sedadla autobusu vybavena 
nejsou, platí v České republice ustanovení § 48 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 361/2000 
Sb., tj. v případě dětí nad 12 let smí na každém sedadle sedět pouze jedno dítě a v 
případě dětí mladších 12 let může být počet sedících dětí větší až do přípustné užitečné 
hmotnosti autobusu (hmotnost přepravované dospělé osoby se uvažuje 75 kg).“ 

 Přeprava žáků ZŠ v Jemnici je zcela v souladu s právními předpisy, které tuto 
přepravu specifikují. 

Ad 3  Školská rada se zabývala průběhem zimní sezóny a provozem půjčovny lyží v areálu 
 ZŠ.  
 Žáci ZŠ se zúčastnili dvou lyžařských výcviků. Pouze v jednom případě došlo 
 k drobnému zranění účastníka kurzu. Jak z řad pedagogů, tak z řad žáků byla 
 vyjádřena z průběhy lyž. výcviků spokojenost (přeprava, ubytování, průběh kurzu, 
 finanční náročnost, kvalita stravy, trávení volného času apod.). 
 Půjčovna lyží v ZŠ v Jemnici se i díky dobrým lyžařským podmínkám setkala 
 s poměrně značným zájmem. Díky úspěšné sezóně tak byly vygenerovány prostředky, 
 které umožní částečnou obměnu vybavení „lyžárny“. O rozšíření nabídky například o 
 snowboardy zatím vedení ZŠ v Jemnici neuvažuje. 
 
 
V Jemnici dne 23. 2. 2017                    Ing. Petr Novotný (předseda ŠR) 


