
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 PŘI ZŠ TURNOV, SKÁLOVA 600, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

ZE DNE 13. 11. 2018 

 

ÚČAST: 

Aleš Ressler - předseda, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Lenka Plívová, Mgr. Milan Matějka,  

Mgr. Marta Doubravová, Mgr. Michal Loukota – host 

Nepřítomna: Bc. Renata Brychová 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

1. přivítání členů školské rady panem předsedou 

2. seznámení s programem jednání  

USNESENÍ: 

ŠR schvaluje program jednání ŠR dne 13. 11. 2018. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

a) informace p. předsedy o úpravách v Jednacím řádu ŠR  

b) hlasování o Výroční zprávě školního roku 2017/18 

c) diskuse 

 

3. seznámení se změnami v Jednacím řádu ŠR 

USNESENÍ: 

ŠR schvaluje úpravy v Jednacím řádu ŠR platném od 13. 11. 2018. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

4. diskuse o Výroční zprávě školního roku 1017/18 a hlasování o jejím schválení 

 



USNESENÍ: 

ŠR schvaluje Výroční zprávu školního roku 2017/18 v plném znění. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

5. diskuse 

a) - p. předseda seznámil členy ŠR s ohlasy rodičů ohledně přestěhované školní 

družiny do budovy OAHŠ a SOŠ – rodičům připadají složité přesuny dětí, dlouhá 

doba čekání při vyzvedávání dětí, navrhují kód pro rodiče k volnému vstupu do 

budovy 

 - p. místostarostka Houšková vidí v náročnosti přesunů klad z důvodu větší 

samostatnosti v samoobsluze dětí (což je v této době potřebné u dětí rozvíjet) 

 - p. ředitel i další členové ŠR nedoporučili přidělení kódu rodičům 

z bezpečnostních důvodů, nové prostory ŠD mají své výhody i nevýhody – 

převažují výhody (hlavní je změna prostředí po vyučování a dostatek prostoru) 

b) školní družina nevyčerpala schválený příspěvek SRPŠ 5 000 Kč 

c) p. předseda s p. Plívovou tlumočili stížnost rodičů žáků 9. tříd ohledně výuky 

českého jazyka: 

 - žáci mají zapůjčené staré učebnice (snad i dvanáctileté) 

 - p. ředitel souhlasí, ale obsahově nejsou vadné a zakoupení nových učebnic je 

finančně náročné 

 - rodiče se obávají nepřipravenosti žáků k přijímacím zkouškám na střední školy, 

 žákům se nenabízí nepovinný předmět či kroužek přípravy k přijímacím zkouškám 

 - p. ředitel se zaměří na výuku ČJ v 9. ročníku, tento týden žáci 9. tř. absolvují 

testování Cermat a před Vánoci další 

d) drobné opravy v prostorách školní družiny zajišťuje školník ZŠ Skálova pan Bjaček 

(např. odvzdušnění topení) 

e) úprava stadionu v Alešově ulici (hlavně povrchu běžecké dráhy) je již naplánováno 

(informace p. místostarostky) 

f) p. ředitel žádá o pomoc při získávání nových pedagogů, zejména vyučující českého 

jazyka, matematiky a fyziky 

 

Zápis zhotovila Marta Doubravová, členka ŠR   . . . . 

Ověřovatel zápisu Milan Matějka, místopředseda ŠR  . . . . 


