
ŠKOLSKÁ RADA DNE 3.9.2018 

Přítomni: 
R. Motlochová, M. Roth, J. Matyášek, I. Smrčková, M. Hronková, J. Měchura – host  

Omluveni: 
M. Coller 

Program: 
 Seznámení s koncepčními záměry – prioritami pro školní rok 2018/2019 podle § 168 odst. 1) písm. e) zákona 

č.561/2004 (školský zákon). 

 Seznámení školské rady s úpravami školního vzdělávacího programu Věřit si a znát (verze 7). Úpravy se týkají 
předmětů ZPc, Tv, Ch, Pv, Aj. 

 Úpravy ve škole během prázdnin: Klimatizace v nové přístavbě školy, úprava prostor v 3. NP v hlavní budově 

(kabinet, učebna, učebna jazyků), nákup nábytku do učebny jazyků a učebny Hv, doplnění šatních skříněk… 

 Informace ze Školské komise (jednání 24.5.) – informace k apelu na stav školní jídelny a upřednostnění 

projektu rozšíření kapacity v tomto roce (bod 2 zápisu z naší ŠR 14.5.).  

ŠR projednala: 
 Koncepční záměry na školní rok 2018/2019 – návrh, který bude ještě připomínkován pedagogickou radou: 
 Oblast výchovy a vzdělávání: 
o Ověřování školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“. K ověřování využít také srovnávací testy na 

konci školního roku (ředitelské testy).  
o Metody a postupy ve výuce – skupinová práce, relaxační chvilky na I. stupni, diferenciace a individualizace 

práce, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení. 
o Podpora účasti žáků v předmětových soutěžích, rozšíření nabídky kroužků s tělovýchovným zaměřením 

po dostavbě tělocvičny. 
o Práce s žáky s SVP – kvalitní práce asistentů pedagoga, podpůrná opatření v praxi. 
o Předmětové týmy – pravidelná setkávání, využívání výstupů z jednání, iniciativní návrhy. 
o Pokračování v kvalitním systému uvádějících učitelů – náslechy, hospitace, kontrola hodnocení 

začínajících učitelů. 
o Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na gramotnosti, inkluzi, primární prevenci. 
o Klima školy – hodnocení rodičů a učitelů na konci školního roku, srovnání s předchozími. 
o Klima třídy – práce s třídním kolektivem, evaluace a sledování vývoje pomoci dotazníku na 

www.proskoly.cz od 5. ročníků. 
o Škola online – pokračování v elektronizaci vzdělávacího procesu (GDPR, přihlašování na školní akce, 

efektivní kontrola hodnocení žáků, tematických plánů, konzultace s učiteli, orientace v kabinetech učitelů 
atd.). 

o Třídnické hodiny – pravidelné setkávání TU se třídou cca 1 x 14 dní. 
o Prevence patologického chování – zdárné předání této oblasti novému preventistovi, efektivní 

komunikace TU s primárním preventistou, výchovným poradcem a vedením školy. 
 Pracovní prostředí: 
o Výstavba haly na školním hřišti. 
o Výměna kotlů za výkonnější kondenzační. 
o Úprava prostor v přízemí – výstavba kabinetu (zvětšení prostor). 
o Úprava jazykové učebny 2 – zlepšení akustiky. 
o Výměna PC (cca 20 ks v učebně PC 1). 
o Doplnění reproduktorů k interaktivním tabulím. 
o Žaluzie do tříd. 
o Doplnění učeben interaktivními dataprojektory. 
o Oprava tartanové dráhy na sportovním hřišti. 
o Postupná výměna lina ve třídách. 
o Pokračování ve výměně starších typů zářivek za nové. 



o Výstavba nového „domku“ na školním hřišti – zázemí pro správce areálu, skladovací prostor a využití pro 
školní akce (např. Rozsvícení betlému). 

o Další zlepšování vybavení pomůckami. 
o Zahájení projektu zateplení a výměna oken v nové části hlavní budovy. 

 Školní vzdělávací program (verzi 7), platný od 3.9.2018. 

ŠR vzala na vědomí: 
 Koncepční záměry na školní rok 2018/2019. 

 Upravený školní vzdělávací program Věřit si a znát (verzi 7), platný od 3.9.2018. 

 Úpravy ve škole během prázdnin. 

 Informace ze Školské komise 24.5.2018.  

o Městská část (v gesci pana radního Semeniuka)  má do konce 2018 připravit veřejnou zakázku na  projekt 

rozšíření Školní jídelny. Pan Matyášek (Finanční výbor) považuje rozšíření ŠJ za extrémně prioritní. Jako 

priorita č. 1 je výstavba MŠ V Bytovkách a priorita č. 2 je rozšíření kapacity ŠJ.  

o Ředitel školy citoval zápis ze školské komise ze dne 24.5.2018, kde požadoval zařadit rozšíření kapacity ŠJ 

jako prioritu.  

o Ředitel školy citoval zápis ze školské komise ze dne 24.5.2018, že také podal připomínky k výstavbě 

tělocvičny (délka realizace, čas realizace – možnost i o víkendech).  

o V zápise ze školské komise ze dne 24.5.2018 bylo také uvedeno, že se ředitelka ŠJ ohrazuje proti výroku Ing. 

Radky Motlochové o havarijním stavu ŠJ. Ujistila, že zřizovatel poskytuje finance na řádný provoz a střecha 

ŠJ je již opravena a nově i vymalována. Při pravidelných kontrolách hygieny nebyly shledány závady. 

o Městská část v tomto roce nepřistoupila k plánovanému projektu zateplení resp. výměně oken v nové části 

Staré budovy. Projekt bude zřejmě realizován v roce 2019.  

ŠR odsouhlasila: 
 --- 

ŠR iniciovala, prodiskutovala: 
 Výstavba haly na školním hřišti – v tomto okamžiku pokračuje původní veřejná zakázka. Z důvodu právních 

nejasností je původně vyřazeným uchazečům dána možnost dodat potřebné podklady (kvalifikační 

předpoklady). Následně bude VZ pokračovat druhým kolem, ve kterém budou uchazeči předkládat cenové 

nabídky. V případě nevyčerpání účelové dotace do konce roku 2018 bude nutné žádat MHMP o její převedení 

do dalšího roku. Předpokládaný termín zahájení výstavby I. polovina 2019.  

 Odchody / příchody učitelů. Odchodů učitelů bylo málo. Naopak z důvodu navýšení počtu tříd o 2, příchody 

značně převyšovaly. K 31.8.2018 se podařilo sehnat všechny učitele, vychovatele i asistenty pedagoga.  

 Otevřené zahrady – projekt by měl být zrealizován ve volebním období 2018 – 2022. Nyní o prázdninách byla 

vypovězena smlouva se svazem zahrádkářů a bude nabídnuta nová nájemní smlouva do doby vegetačního 

klidu, či než bude MČ pozemky potřebovat k vlastní realizaci projektu Otevřené Zahrady s hřištěm.. Pan 

Matyášek zdůraznil, že platí slib pana Turnovského a v tomto projektu je počítáno s hřištěm, které bude 

využívat naše škola. Na 20. ZMČ bylo panem starostou Turnovským informováno, že velikost hřiště má být 

minimálně stejně velká, jako je současné házenkářské hřiště ZŠ Jandusů. Radka Motlochová Školskou radu 

informovala o zřejmém zpoždění architektonické studie (tato měla být veřejnosti představena na konci června 

2018.  Upozornila na fakt, že park s hřištěm v Otevřených zahradách je pro školu kriticky nutný v případě 

zastavění školního hřiště.   

 Proč není více sportovních kroužků pro I. stupeň? Ředitel školy sdělil, že z důvodu nárůstu počtu tříd, došlo 

k dalšímu zvýšení obsazenosti tělocvičny o 4 vyučovací hodiny (tím pádem snížení možnosti cca 4 sportovních 

kroužků). Zároveň připomenul, že je možnost zapsat dítě do sportovních kroužků organizovaných Dům UM, 

případně SHM. 

 Možnost využití domény www.zsjandusu.cz namísto www.zsjandusu.net. Ředitel zjistí podmínky a projedná 

se správcem sítě. 

 Instalaci klimatizačních jednotek také v učebnách ve 3. NP hlavní budovy. Jakmile se vyhodnotí přínos 

klimatizace v NP.  

 zápis provedl M. Roth M. Hronková R. Motlochová 

 pověřený člen ŠR pověřený člen ŠR předseda ŠR 


