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Zápis z 11. schůze školské rady dne 29. 11. 2018 

 

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace, Pražská 54, Jinočany 

 
 

Den, čas a místo konání:  

29. 11. 2018 v 14,00 hodin, budova Základní školy Jinočany, Pražská 54, Jinočany 
 

 

Přítomní: 

Mgr. Pavla Smetanková – zástupkyně rodičů 

Gabriela Urbánková – zástupkyně zřizovatele  

Mgr. Petra Koberová – zástupkyně pedagogického sboru 
 

 

 

Hosté: Mgr. Iva Šreplová – ředitelka školy  
 

 

Program: 

1) Seznámení s novým členem školské rady – Gabrielou Urbánkovou, volba předsedkyně 

školské rady 

2) Projednání požadavků a připomínek pedagogického sboru 

3) Projednání požadavků a připomínek ze strany rodičů  

4) Náměty školské rady 

 

Ad 1)  
Školská rada byla svolána novým členem Gabrielou Urbánkovou za účelem seznámení se 

s fungováním školské rady. Gabriela Urbánková byla zvolena předsedkyní školské rady.  

 

 

Ad 2) a 3)  

Školská rada projednala následující požadavky a připomínky: 

- Parkování pedagogů – na parkovacích místech v ulici Baarova parkují i vozidla 

veřejnosti a pro dojíždějící zaměstnance je problém zde zaparkovat. 

Navrhujeme ve spolupráci se zřizovatelem umístit dopravní označení umožňující 

parkování pouze zaměstnancům školy.  

- Časově omezené uzavření příjezdu ke škole (mezi 7,30 – 8,00 hod.)  

V tomto časovém úseku je pohyb poměrně rychle přijíždějících rodičů a jejich následné 

parkování při vysazování dětí značně hektické, nepřehledné a z pohledu dětí 

nebezpečné.  

Navrhujeme ve spolupráci se zřizovatelem zvážit časově omezené uzavření ulice Školní 

v křižovatce s Pražskou ulicí a dále pak v křižovatce Školní a Sokolská v době mezi 

7,30 – 8,00 hod. Jde o čas, kdy mnoho dětí dochází samo do školy a toto by jim 

umožnilo bezpečný přístup do školy. Rodiče, kteří děti vozí, je pak mohou vysadit u 

staré školy na Hlavní a pokračovat dále.  

- Skříňky v šatnách  

Dotaz na termín, kdy budou u laviček umístěny lavičky. Lavičky jsou ve výrobě a 

termín konec ledna 2019.  
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- Pochvaly a dotazy rodičů  

Zástupkyně školské rady požádala rodiče, aby jí sdělili své dotazy, připomínky atd. 

Školské radě byly předány následující podněty: 

- Žádost o možnost nahlížet do školních sešitů i v rámci školního roku  

K tomu paní ředitelkou sděleno, že z důvodu velkého množství opravovaných 

školních sešitů do druhého dne, aby byly opět dětem k dispozici ve výuce, není 

možné sešity posílat domů. K dispozici je budou mít rodiče na schůzkách, jako 

tomu bylo dosud.  

- Známkování s rozlišením +/-  

V rámci školního řádu je možná kvalifikace od 1 do 5, bez rozlišení + nebo -.  

- Více informací přímo na internetu (namísto vlepování lístečků) 

Na internet jsou dávány informace, jakmile je má škola k dispozici. Lístečky se 

děti od první třídy učí vlepovat, nemělo by docházet k jejich ztrátě.  

- Odstávky vody, ředitelské volno  

Jestliže se škola dozví s dostatečným časovým předstihem, že z technických 

důvodů není možná výuka, snaží se zajistit náhradní program. Při odstávkách 

vody, které se dozví několik týdnů předem, není v silách školy zajistit například 

divadlo, když kapacity jsou omezené a navíc je problém zajistit pro 150 dětí i 

dopravu. Do budoucna se paní ředitelka domluvila s VAK Beroun, že bude-li to 

možné, budou odstávky řešeny mimo výuku. 

- Skříňky a lavička v šatnách  

Viz shora 

- ŠVP – 3. a 4. třída  

Školu v přírodě si řeší třídní učitelé, proto bližší informace získají rodiče od nich.  

- Poděkování stávajícímu pedagogickému sboru i novým učitelům a paním 

vychovatelkám v družině.  

Z došlých podnětů vyplynula spokojenost rodičů s tím, jak se děti v rámci nového 

školního roku aklimatizovaly v nové budově školy. Rodiče vyjádřili poděkování 

s progresem, který děti učinili. Rodiče poděkovali paní ředitelce, že se jí podařilo 

zajistit další učitele do pedagogického sboru a do družiny. Rodiče poděkovali za 

práci, kterou odvádějí vychovatelky v rámci družiny.  

Ad 4)  

Skříňka důvěry  

Školská rada se dohodla, že u vstupu do školy bude zřízena tzv. skříňka důvěry. Do této 

skříňky budou moci anonymně děti a rodiče vhazovat postřehy, návrhy, dotazy, připomínky, 

které škola bude řešit v pravidelných intervalech a bude na ně odpovězeno v rámci školské 

rady. Jejím zřízením je pověřena Mgr. Petra Koberová  

 

Úklid  

Škola znovu žádá případné zájemce o úklid ve škole, aby se přihlásili. Místo je stále volné. 

Jde o úklid v rozsahu cca 2 hodin denně, případní zájemci, ať kontaktují paní ředitelku.  
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Zapsala: Mgr. Pavla Smetanková  

 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Pavla Smetanková 

zástupkyně rodičů 

 

 

 

___________________________________ 

Gabriela Urbánková  

zástupkyně zřizovatele 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Petra Koberová  

zástupkyně pedagogického sboru 

 

 

 

 
 

___________________________________ 

Mgr. Iva Šreplová  

ředitelka školy 

 


