Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 4. 2016
Přítomni:

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

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)
Mgr. Zdeněk Hirt

Přivítání
Podnět školské radě – personální střídání pedagogů na prvním stupni
Inkluze
Školní parlament a jeho práce pro Mateřskou školu
Zamýšlené investiční akce
Svoz papíru
Billboard

Ad 1 Ing. Novotný přivítal členy Školské rady při ZŠ v Jemnici.
Ad 2 Školská rada se zabývala podnětem paní Veroniky Nesibové ohledně personálního
obsazení na prvním stupni (dopis je přílohou tohoto zápisu). Stěžovatelka má problém
s tím, že dochází ke střídání třídních učitelů mezi druhým a třetím ročníkem. Každý ze
členů ŠR se vyjádřil osobně, v podstatě nikdo nemá s postupem pana ředitele problém.
Pan ředitel Hirt vysvětlil důvody personální obměny (která je plně v jeho kompetenci).
Předně je třeba zabezpečit učitele pro první a druhý ročník, kde je dobré mít pedagoga
vhodného k nejmenším žákům. Třetí ročník je poměrně náročný a i z toho důvodu k
personální obměně dochází. Názory odborníků se též různí, někteří změny tř. učitelů
doporučují i na prvním stupni. Stejně tak jiné základní školy postupují různě. Školská
rada se shodla na znění odpovědi stěžovatelce a předseda ŠR neprodleně odpověď
odešle.
Ad 3 ŠR se zabývala mediálně přetřásanou otázkou inkluze. Obecně lze říci, že se k této
problematice staví spíše negativně.
Ad 4 Předseda ŠR informoval členy ŠR o dobré práci školního parlamentu zejména
v souvislosti s pomocí
a organizací „Otevírání/Zavírání lesa se skřítkem
Jarníčkem/Podzimníčkem“. Vše funguje na skvělé úrovni, předseda ŠR doufá, že se
ze vzájemné pomoci stane dobrá tradice.
Ad 5 Investiční akce, které ZŠ čekají, jsou především rekonstrukce kanalizace, oprava
fasády a zateplení části objektu ZŠ. Kanalizace a její rekonstrukce bude financována
z rozpočtu školy, nicméně zřizovatel je připraven schválit další peníze pro
ZŠ
v případě, že se škola dostane do finančních problémů. Ředitel ZŠ
informoval o
potřebě zateplení části objektu ZŠ, předseda ŠR vyzval pana ředitele
k účasti na
Zastupitelstvu města Jemnice, které by (za cenu úvěru) mohlo schválit podání
žádosti
o dotaci v oblasti „Zelená úsporám“. Starosta města s postupem
souhlasí.
Ad 6 Svoz papíru proběhl a opět byla výtěžnost rekordní. Ze strany města došlo k obavám
ze znehodnocení části náměstí, kde objemný a těžký kontejner bývá nakládán na
nákladní vozidlo. To se při posledním sběru nepotvrdilo. ŠR chápe důležitost instalace
kontejneru v bezprostřední blízkosti budovy školy a tak doporučí vedení města
ponechání stávajících podmínek pro sběr papírů.

Ad 7 Pan učitel Martin Švanda upozornil předsedu ŠR na nevhodné umístění billboardu,
který vytvořili žáci ZŠ pro propagaci města. Dostalo se mu vysvětlení, proč bylo
zvoleno místo naproti benzinové čerpací stanici v ulici Budějovická. Nicméně učitelé
ZŠ se žáky mohou vytipovat další vhodné místo, kam by bylo dobré billboard umístit.

V Jemnici dne 19. 4. 2016

Ing. Petr Novotný (předseda ŠR)

