
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76, 
příspěvková organizace, ze dne 12.11.2020 v 16 hodin v budově školy 

 
 

Přítomni: 

Petra Matyášová 

Petra Kašpárková Roubíčková 

Jan Polák 

Marie Fléglová 

Šárka Rohánková 

Michaela Hanyšová - ředitelka 

Omluvena: 

Jolana Stejskalová - z důvodu nemoci 
 
 

Jednání svolala: Michaela Hanyšová 

Zapisovatel: Petra Matyášová 

Ověřovatel zápisu: Šárka Rohánková 

 

Program jednání 
1. Volba předsedy Školské rady (dále jen ŠR) 

2. Schválení Jednacího řádu 

3. Výroční zpráva za rok 2019/2020 

4. Školní řád  

5. Školní vzdělávací program Montessori 

Veškeré materiály k jednání obdrželi členové ŠR předem elektronicky. 

 

1. Volba předsedy ŠR 
Předsedkyní ŠR byla všemi přítomnými jednohlasně zvolena Petra Matyášová. 

2. Schválení Jednacího řádu 
Podle navrhovaného vzoru jednacího řádu jsme jej společně prodiskutovali a doplnili. 

Jednací řád byl následně schválen všemi přítomnými jednohlasně. 

3. Elektronická komunikace 
Pro komunikaci mezi členy ŠR jsme zvolili Google účet školy, přístupy nám zařídí paní ředitelka.               

Všichni členové ŠR tak budou mít vytvořenou e-mailovou adresu: @zsjbc5kvetna.cz a zároveň to             

bude naše jednotné místo pro ukládání dokumentace k projednávání. Předseda ŠR bude mít e-mail              

skolska.rada@zsjbc5kvetna.cz, který bude určen ke komunikace s členy ŠR a zároveň bude sloužit             

pro podněty ze strany žáků, učitelů a rodičů. 

 

4. Výroční zpráva za rok 2019/2020 
Paní ředitelka nás seznámila s průběhem důležitých událostí za předchozí školní rok. Finální verze 

výroční zprávy bude umístěna na Google Disku ŠR. 

mailto:skolska.rada@zsjbc5kvetna.cz


Výroční zpráva za rok 2019/2020 byla následně schválena všemi přítomnými jednohlasně. 

5. Školní řád  
Školní řád byl následně schválen všemi přítomnými jednohlasně. V aktuálním školním roce budeme 

ve spolupráci s Montessori spolupracovat na vytvoření samostatného Školního řádu pro Montessori. 

6. Školní vzdělávací program Montessori 
Školní vzdělávací program Montessori byl následně schválen všemi přítomnými jednohlasně. 

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Tento dokument je beze změn a není třeba jej schvalovat. Paní ředitelka nám jej umístí na Google 

Disk ŠR k nahlédnutí. 

8. Koncepce záměrů rozvoje školy 

REKONSTRUKCE ŠKOLY (VARIANTY) 

a) výměna oken v budově Sokolí 

ZŠ 10 let marně usiluje u vedení MMJBC o obnovení oken, která jsou v havarijním stavu, netěsní 

(velké úniky tepla), jsou provizorně zabezpečeny. Následné kroky:  

- seznámení se stavem oken na místě, pořízení aktuální fotodokumentace v pondělí 16.11. v 

7:30 před budovou Sokolí  

- sepsání nové žádosti dokumentu pro MMJBC 

- osobní projednání na MMJBC a zjištění našich možností - Jan Polák  

- další možnost je podpořit celou akci ze strany rodičů - např. účastí ve volbách, sepsání 

petice 

b) provizorní řešení možného rozšíření Montessori prostorů 

- relativně rychlé a pouze přechodné řešení na vytvoření nové učebny v přízemí školy 5. 

května 

- seznámení s navrhovaným místem v pondělí 16.11. v 7:30 před budovou Sokolí  

c) projekt na rekonstrukci budovy 5. května 

- seznámení s prvním architektonickým návrhem od  Ing. arch. Davida Pavlišty 

- novou verzi paní ředitelka uloží na Google Disk ŠR k nahlédnutí 

- tato verze je pouze návrhem a pokud by byly finance na její realizaci, tak je to dlouhodobá 

investice  

 

WI-FI PRO ŠKOLU 
- v jednání je cenová nabídka 

- zjistit možnosti u firmy ARUBA - Jan Polák 



- možnost využití kampaně na HitHitu a případně podpora ze strany rodičů  

 

9. Podněty a diskuse 

FaceUp.com - aplikace proti šikaně ve školách 
Ve škole je umístěn rollup a Jan Polák by dokázal škole pomoci se zavedením do školy. 

Více podrobností o projektu Nenech to být: https://www.skoly.nntb.cz/ 

Článek: 

https://www.czechcrunch.cz/2019/09/ceska-aplikace-proti-sikane-je-i-na-skole-kam-chodil-elon-mu

sk-vytvoril-ji-devatenactilety-podnikatel-z-brna/ 

 

Návrh rozpočtu na další rok 
Hledání možností, kde zlepšit hospodaření a jakých variant je možné se účastnit např. na HITHITu je 

spousta zajímavých projektů, ukázka: https://www.hithit.com/cs/project/4826/spolu-stavime-skolu 

Náhled do návrhu rozpočtu na příští rok bude umístěn na sdíleném disku, případně zpráva od paní 

ředitelky. 

 

 

 

v Jablonci nad Nisou dne 12.11.2020  

 

 

 

------------------------------------------------ 

Petra Matyášová 

zapisovatel 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Šárka Rohánková 

ověřovatel zápisu 
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