Zápis z jednání školské rady ze dne 7. 12. 2017
Přítomni:

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

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) - omluven
Přivítání
Výroční zpráva ZŠ v Jemnici 2016/2017
Nová školská rada
Stavebnice pro ZŠ
Internetová prezentace školy
Poděkování a rozloučení

Ad 1 Ing. Novotný přivítal členy Školské rady při ZŠ v Jemnici.
Ad 2 ŠR se podrobně seznámila s výroční zprávou Základní školy v Jemnici. Všichni
přítomní vyjádřili spokojenost nad jejím zpracováním. Drobné připomínky byly snad
jen ke zprávě preventistky – jednak Ing. Novotný upozornil na to, že Městský úřad
v Jemnici nemá žádná oddělení ale odbory. Zároveň se podivil nad tím, že v rámci
komise prevence kriminality města Jemnice nepracuje za ZŠ preventistka. Na druhou
stranu má ZŠ v komisi prevence svého zástupce – Mgr. Průšu, výchovného poradce.
Školská rada při Základní škole v Jemnici schvaluje Výroční zprávu ZŠ
v Jemnici za roky 2016/2017. PRO: 4, PROTI:0, NEHLASOVAL: 2
Školská rada při Základní škole v Jemnici schválila Výroční zprávu ZŠ v Jemnici
za roky 2016/2017.
Ad 3 Členové stávající ŠR byli seznámeni s volbami do nové ŠR. Za pedagogy jsou
zastoupeni: Mgr. Šreibrová, Mgr. Lojda. Za rodiče pak jsou zastoupeny: Mgr. Slabá a
paní Hynková. Za zřizovatele pak Rada města zvolila Ing. Novotného a Ing. Mgr.
Feldbabela.
Ad 4 Ing. Novotný informoval ŠR o sponzorských darech pro nákup stavebnic, které by
měly mezi dětmi rozvíjet zájem o stavebnictví. Jedná se o 20 sad stavebnic, přičemž
na 10 ks přispěla Jemnická stavba a. s., na 5 ks pak Správa majetku města Jemnice
s.ro. a na 5 ks firma Banstav s. r. o.
Ad 5 ŠR se zabývala problematikou sociálních sítí a internetu, problémem sextingu apod.
Ing. Novotný informoval ŠR o přednášce na toto téma ve spolupráci Komise prevence
kriminality města Jemnice a organizací Střed. Zároveň ŠR konstatovala uspokojení
nad internetovou prezentací základní školy. Mgr. Švanda požádal předsedu ŠR o
zasílání zápisů z jednání ŠR i nadále, protože je bude zveřejňovat na internetových
stránkách ZŠ.
Ad 6 Předseda ŠR poděkoval členům ŠR za jejich dosavadní práci a popřál hodně úspěchů
v další jejich činnosti.

V Jemnici dne 17. 12. 2017

Ing. Petr Novotný v. r. (předseda ŠR)

