Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 9. 2018
Přítomni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Petr Novotný (mistostarosta@mesto-jemnice.cz, 775394944)
Ing. Mgr. Vít Feldbabel (feldbabel.vit@seznam.cz, 604106962)
Mgr. Josef Lojda (lojda.j@zsjemnice.cz, 604589726)
Mgr. Jitka Šreibrová (Jitka.sreibrova@seznam.cz, 732249039)
Markéta Hynková (marketa.hynkova@centrum.cz, 774905400)
Mgr. Martina Slabá (martina.slabaeft@gmail.com, 608301759)
Přivítání
Příměstský tábor
Školní řád – aktualizace a schválení
Prevence – cvičení psovodů
Průběh investic na budově ZŠ
Pozvání ředitelů
Terénní nízkoprahové služby
Práce K- centra NOE v Jemnici
Poděkování a rozloučení

Ad 1 Petr Novotný přivítal členy Školské rady při ZŠ v Jemnici.
Ad 2 Členové ŠR navázali na předchozí diskuzi ohledně příměstského tábora v rámci DDM.
Ve stávající podobě je tábor velmi nákladný (byť jeho program je velmi bohatý), tzn.
5000,- /týden. Např. příměstský tábor v Třebíči je dle p. Feldbabela levnější o více jak
4000,- Kč. ŠR navrhuje příměstský tábor upravit tak, aby bylo pro děti vyžití – nejlépe
v rámci Jemnice a hlavně, aby se jeho cena snížila a byla únosná pro většinu rodičů. P.
Novotný například navrhl, že by děti mohly mít prohlídku města s průvodcem, stejně
tak by se jim daly zpřístupnit památky, možná i štoly v Havířských jamách, koupaliště
zdarma apod. Mohou využít park, míčové hry, využít možnosti návštěvy hasičů,
Policie ČR, Záchranky apod. Pí. Hynková a pí. Slabá půjdou s těmito návrhy za paní
ředitelkou DDM Jarmilou Furdanovou. Případně může být paní ředitelka pozvána na
ŠR.
Ad 3 Předseda ŠR Novotný představil ostatním členům ŠR aktualizaci obsáhlého školního
řádu ZŠ v Jemnici (46 str. vč. příloh). ŠR vzala změny na vědomí a v aktuální podobě
schválila Školní řád. ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V JEMNICI
SCHVALUJE AKTUALIZOVANÝ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V JEMNICI. PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE 0.
Ad 4 Předseda ŠR Novotný je také manažerem prevence kriminality města Jemnice.
Informoval o cvičení, které proběhne v naší základní škole. Cca 5 – 7 psovodů bude
cvičit své psy v hledání různých balíčků (pravděpodobně drog), které sami policisté
nainstalují. O této skutečnosti byl informován a souhlasí jak ředitel ZŠ, tak i nový
„preventista“ ZŠ pan Martin Švanda.
Ad 5 Petr Novotný seznámil s průběhem prací na budově ZŠ – zateplování, rekuperace,
oprava střechy apod. Bohužel stávající firma nemá lidi a nedodržuje termíny, pracuje
nekvalitně. Město Jemnice přijalo opatření taková, aby se venkovní práce dokončily
v rozumném termínu. Práce v interiéru stávající firma naštěstí dokončila těsně před
koncem prázdnin. Pedagogové upozornili, že po nedávných deštích do školy zateklo.
Ad 6 Petr Novotný navrhl, že v případě potřeby by bylo vhodné pozvat si na jednání ŠR
pana ředitele ZŠ, případně paní ředitelku DDM.
Ad 7a 8
Petr Novotný pozval na část jednání ŠR i Komisi prevence města Jemnice a
terénní
pracovníky – Jiřího Dvořáka – Střed z.ú. a Jaroslavu

Dohnalovou z K- Centra NOE.
Jiří Dvořák informoval o své práci v rámci
terénních nízkoprahových služeb
v Jemnici, upozornil na problémy s Pumptrackem
(úprava provozního řádu, kde by
mělo být telefonní číslo na provozovatele, více
laviček, stolů), problémy na Sokolovně
– nalezené stříkačky v budově bývalých
jatek (zneškodní Policie ČR), nepořádek a nevhodné chování některých jedinců.
Jaroslava Dohnalová se představila a představila také svou práci. V současné době
už K-Centrum NOE vyměnilo více jak 6000 inj. jehel, což je oproti roku 2017
drobný nárůst. V současné době pracuje s 17 klienty
s tím, že někteří jehly
vyměňují i pro své známé. Také v množství klientů a vyměněných jehel je
Jemnice spolu s Mor. Budějovicemi „na
špici“ v rámci Třebíčska.
Ad 9 Petr Novotný poděkoval členům ŠR za účast a aktivitu
a jednání ŠR ukončil.

V Jemnici dne 1. 10. 2018

Ing. Petr Novotný v. r. (předseda ŠR)

Mgr. Martina Slabá (místopředsedkyně ŠR)

