
Zápis ze zasedání Školské rady 

 
Datum zasedání :    13. 6. 2022 

Místo schůze:   Rychnovská 216, Jablonec n. N. 

Přítomní: 6 členů rady, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky 

Jména přítomných: Mgr. Lea Šmídová,  ředitelka školy 

                                   Mgr. Dita Dudová, zástupkyně ředitelky 

                                   Lenka Urbánková – zástupce zřizovatele 

                                   Jana Hamplová - zástupce zřizovatele 

                                   Karolina Klosová – zástupce rodičů 

                                   Petra Macurová – zástupce rodičů 

                                   Mgr. Lenka Zahradníková – zástupce učitelů 

                                   Mgr. Pavlína Suchá – zástupce učitelů 

 

Program jednání: 

1. Přivítání se členy školské rady 

2. Seznámení s programem 

3. Výsledky zápisu do 1. tříd 

4. Schválení změn ve školním řádu 

5. Vyhodnocení tematické kontrolní činnosti ČŠI 

6. Zhodnocení uplynulého školního roku 

7. Diskuze, různé 

 

Po přivítání členů  a seznámení s programem předáno slovo paní ředitelce Mgr. Šmídové. 

Zápis do prvních tříd proběhl  úspěšně. Přihlášeno je 29 a 30 žáků. Celkově je škola extrémně 

naplněná, byl vyhlášen stop stav. Ukrajinské děti měly možnost se přihlásit do 2. a 4. třídy. 

Celkem navštěvují školu 2 ukrajinské děti. 

 

Kvůli zvyšování nošení chytrých hodinek a požívání energetických nápojů, které škola 

považuje zvláště pro děti za zdraví škodlivé, odsouhlasena změna školního řádu - zákaz 

používání chytrých hodinek při vyučování a zákaz pití energetických nápojů na území školy. 

 

Tematická kontrola ČŠI proběhla od 17. 5. do 31. 5. 2022, ucelené výsledky zatím nejsou 

známy. Konečné výsledky budou součástí  výroční zprávy 2021/2022. 

 

Uplynulý školní rok hodnotí celý učitelský sbor za jeden z nejtěžších. Kromě covidové doby a 

změn v učitelském sboru jsou propastné rozdíly mezi vědomostmi žáků. Je patrné, kdo v době 

on-line výuky doma pracoval. 

 

Diskuse, různé: 

Žádost, aby informace pro rodiče byly na jednom místě a ne na více portálech, neboť je to pak 

pro rodiče nepřehledné (e-mail, webové stránky školy, papírová žákovská knížka, elektronická 

žákovská knížka). V příštím školním roce budou termíny třídních schůzek jednak na webových 

stránkách školy  i v papírové žákovské knížce již na začátku školního roku. 

 

Zmedializovat novou přístavbu školy pro rodiče i děti. 

 

Celému učitelskému sboru náleží za zvládnutí školního roku pochvala. 

 

V Jablonci nad Nisou   28. 6. 2022                              Lenka Urbánková                           


