
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 

 

Jičín, 24. června 2019 

 

Účastníci: 

Mgr. Eva Dlouhá, Mgr. Lada Smolíková, Mgr. Lucie Jurycová, Ing. Miroslav Kazda, Jaroslava 
Vavroušková, Mgr. Radek Valenta, Ivana Jirásková, Martin Eliáš 

Hosté: 

Mgr. Michaela Štálová  

Omluveni: 

Ing. Jan Jiřička 

 Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení Vnitřního řádu školy 
3. Schválení směrnice o stanovení Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
školní družiny (směrnice je součástí Vnitřního řádu ŠD) 
4. Informace o činnosti školy 
5. Diskuze  
 
1. 1. Zasedání bylo zahájeno předsedou ŠR Mgr. Radkem Valentou, který přivítal přítomné. 
 
1.2. Bod programu schůze 2 a 3 byl vypuštěn – jedná se o změny v termínech platby za ŠD, 
který je pro rodiče nevyhovující  
  
1.3. Zbylý program byl jednomyslně schválen 
 
4.1. Informace ředitelky Mgr. Štálové  

 v současnosti je na škole 377 žáků (kapacita 420), k zápisu přišlo 70 dětí, z toho 12 
s odkladem, v příštím školním roce budou otevřeny 2 třídy 

 k přijímacímu řízení šlo 51 žáků, z toho 31 bylo přijato na SŠ s maturitou 

 úspěchy žáků ve sportovních a vědomostních soutěžích v krajských i 
celorepublikových kolech 

 zpracování strategického plánu pro nadcházející šestileté období, jehož vizí je škola, 
která nabízí kvalitní výuku, učí žáky komunikovat, chovat se v kolektivu, zpracovávat 



informace, propojit vědomosti se zkušenostmi a k tomu pomáhá i předmět etická 
výchova 

 soustavné vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností s ostatními školami 

 ve spolupráci se 4. ZŠ zřízení pozice speciálního pedagoga 

 hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj materiálně technické oblasti – obnova 
počítačové učebny, zakoupení Ozobotů – dotace z portálu KHK a IROP 

 poděkování SR za uskutečněné akce 

 rozloučení s žáky devátých tříd – pamětní listy a hrníčky s logem školy, poděkování 
pedagogům a rodičům 

 prázdninový provoz – oprava a malování schodiště ve staré budově, pravidelné 
opravy, komplexní úklid všech prostor 

 veškeré podrobnosti budou zpracovány ve výroční zprávě o činnosti školy 

 poděkování Mgr. Kazdovi za podporu při řešení pedagogických a provozních situací 
 
 
4.2. Informace Ing. Kazdy 

 plánovaná rekonstrukce varny školní jídelny – zařazení do projektu klimatizaci 
kuchyně 

 
  
5.  Mgr. Radek Valenta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání školské rady 
 
 
 
Zapsala: Ivana Jirásková     Dne: 26. 06. 2019 
 
 
Schválil: 
 
 
 
 
 
        …………………………………………….. 
                 Mgr. Radek Valenta 
               předseda školské rady  
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