Zápis z jednání školské rady ze dne 31. 1. 2018
Přítomni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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, gratulace
Seznámí s dosavadním fungování ŠR
Výjezdní zasedání – biskupské gymnázium
Příměstský tábor
Elektronická žákovská knížka
Jednací řád ŠR
Volba předsedy ŠR
Volba místopředsedy ŠR
Inkluze
Pumptrack
Historické město roku
Investice
Volební řád do ŠR
Poděkování a rozloučení

Ad 1 Petr Novotný přivítal nové členy Školské rady při ZŠ v Jemnici a pogratuloval jim ke
zvolení do ŠR.
Ad 2 Petr Novotný seznámil ŠR s předchozím fungováním, předal informace o rozpočtu ZŠ
v Jemnici z pozice zřizovatele pro rok 2018, předal návrh jednacího řádu ŠR při ZŠ
v Jemnici a část Školského zákona věnovaného ŠR. Zdůraznil, že ŠR se sice schází
cca 2xročně, nicméně uvítá jakékoliv invence na zlepšení a zatraktivnění práce v ŠR
(spolupráce s Komisí prevence kriminality RM Jemnice, pozvání pracovníků K-Centra
Noe, neziskové organizace Střed z.ú., pracovníků OSPOD apod.) a nebrání se
schůzkám častějším.
Ad 3 Vít Feldbabel pozval ŠR na případné výjezdní zasedání do Biskupského gymnázia
v Třebíči, což zbývající členové ŠR přijali velmi vřele. Lze využít služebního
automobilu MěÚ v Jemnici.
Ad 4 Markéta Hynková informovala ŠR o tom, že v Jemnici v období prázdnin chybí tzv.
příměstský tábor. ŠR souhlasila, že podobné zařízení ve městě velmi chybí a Petr
Novotný slíbil celou věc projednat s paní ředitelkou DDM Furdanovou. Paní ředitelka
sdělila: „DDM v Jemnici každoročně avizuje tzv. příměstský tábor pro děti
(chlapce i děvčata). Většinou se přihlásí pouze 3-4 zájemci, čili se nakonec
příměstský tábor nekoná. I v letošním roce 2018 bude příměstský tábor inzerován.
ŠR bude o zájmu (počtu žadatelů) informována. DDM má i další prázdninové
aktivity“
Ad 5 ŠR se zabývala fenoménem elektronizace vč. elektronické žákovské knížky. Pan
učitel Lojda s ní má dobrou zkušenost, hodí se zejména v terénu. Vít Feldbabel jako
ředitel Biskupského gymnázia má elektronickou žákovskou knížku zavedenou vč.
třídních knih apod. Tvrdí, že elektronizace všem ulehčila práci, zejména pak třídním
učitelům. Obecně si však ŠR neumí pouze elektronickou ŽK v ZŠ v Jemnici
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představit zejména z toho důvodu, že ne všichni rodiče žáků ZŠ mají přístup
k internetu či nedisponují potřebnou technikou.
Petr Novotný předložil Jednací ŠR, dle kterého fungovaly předchozí ŠR. Avizoval
spolu s paní uč. Šreibrovou vyškrtnutí tzv. ověřovatele. Vít Feldbabel představil svůj
návrh, resp. drobné úpravy stávajícího řádu. Do jednacího řádu byly všechny změny
aplikovány a následně byl jednací řád schválen. Je přílohou tohoto zápisu.
ŠR při ZŠ v Jemnici schvaluje Jednací řád školské rady při Základní škole
v Jemnici (6pro, 0proti, 0zdržel se).
Vít Feldbabel navrhl jako předsedu ŠR Petr Novotného (předsedou ŠR od roku
2012).
ŠR při ZŠ v Jemnici volí předsedou ŠR pro roky 2018 – 2020 Petra Novotného.
(6pro, 0proti, 0zdržel se).
Členové ŠR navrhli jako místopředsedkyni ŠR Martinu Slabou.
ŠR při ZŠ v Jemnici volí místopředsedkyní ŠR pro roky 2018 -2020 Martinu
Slabou. (5pro, 0proti, 1zdržel se)
ŠR se zabývala i tématem inkluze. Názory na tuto problematiku si mohli navzájem
sdělit zástupci pedagogů i rodičů. Výrazné problémy zatím nenastaly, nicméně je
jisté, že zatím není zajištěn dostatek finančních prostředků, které by plynulou a
bezproblémovou inkluzi umožnily.
Petr Novotný představil ŠR studii pro jemnický tzv. Pumptrack. Lokalitou pro jeho
výstavbu by měl být prostor u dopravního hřiště. Vše je ještě na rozhodnutí
památkářů, nicméně ŠR konstatovala, že prostor pro aktivity mládeže je v tomto
formátu vhodný (pro inline, skate, bike, koloběžky apod.). V případě zdárného
průběhu příprav a výstavby by měl být pumptrack otevřen v rámci slavnosti Barchan
2018.
Historické město roku je tradiční soutěž SHS ČMS (Sdružení historických sídel).
V letošním roce obsadila Jemnice druhé místo v rámci Kraje Vysočina, první příčka
utekla jen velmi těsně. V této souvislosti upozornil Petr Novotný, že by bylo vhodné s
bohatou historií města a záplavou památek seznamovat žáky ZŠ v Jemnici. Částečně
se tak již děje. Petr Novotný nabídl zpřístupnit památky pro potřeby žáků ZŠ.
Petr Novotný seznámil ŠR s rozsáhlou investicí města Jemnice do zateplení části ZŠ
v hodnotě 9 mil. Kč přičemž spoluúčast města je ve výši 40%.
Vít Feldbabel poprosil o volební řád pro volby do ŠR. Petr Novotný přislíbil, že tento
řád zajistí.
Pár minut před 18:00 hodinou Petr Novotný poděkoval členům ŠR za účast a aktivitu
a jednání ŠR ukončil.

V Jemnici dne 31. 1. 2018

Ing. Petr Novotný v. r. (předseda ŠR)

Mgr. Martina Slabá (místopředsedkyně ŠR)

