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Zápis č. 2 / 2015 

 

ze zasedání školské rady 

 
Datum:  18.6. 2015 

Přítomni: M. Doležal, V. Tlustá, M. Radošová, P. Bočková, P. Novák, R. Talafousová, P. Lenzová,  

  J. Mengler 

Omluveni: M. Svitáková 

Hosté:  P. Peroutka 

Ověřovatel z. P. Lenzová 

 

Program:  

1) Změny pro školní rok 2015/2016 

2) Školní projekty 

3) Různé 

 

Jednání zahájil a vedl J. Mengler 

 

Záznam jednání: 

ad 1)      Pan starosta nejprve představil novou členku ŠR za zřizovatele paní Vladislavu Tlustou, která nahradí  

paní. Šimandlovou. 

J. Mengler seznámil členy ŠR s personálními změnami na šk. rok 2015/2016 

Jedná se o zaměstnance, které končí pracovní poměr v ZŠ 9. května: H. Zemanová, H. Hojsáková, L. 

Jůzová, M. Dvořáková, vychovatelky J. Slunečková a L. Márová 

Nově příchozí: E. Košková (M-F), J. Pavlíková (I. stupeň), vychovatelky S. Rybníčková a R. Lopotová. 

Dále se jedná o změny v třídnictví: 

- 1. A – R. Přibylová 

- 3. A – J. Pavlíková 

- 5. A – R. Talafousová 

Dále J. Mengler informoval členy, že celé 1. patro školy bude vymalováno, zároveň s ním chodba 2. 

patra a celé schodiště. 

Prázdninový provoz ZŠ a MŠ 9. května: 

29.6. – družinový tábor – Kunžak 

7. 7. – příměstský tábor 

17. 8. – druhý příměstský tábor 

srpnové kurzy AJ 

Provoz MŠ – první tři týdny o prázdninách 

 

ad 2       Jako další bod byly projednány projekty, ve kterých je škola zapojena. O nich informoval přímo  

              p.ředitel Peroutka. 

- Projekt COP – Zvyšování motivace k technickému vzdělání 

(Naši žáci navštívili několikrát pracoviště odborných dílen a jednotlivé ročníky byly zdarma 

vyvezeny do technických zařízení do Brna, Plzně, Prahy a Liberce 

- Projekt Moderní učitel 21. století – jedná se o vyškolení pedagogů v oblasti tabletů a získání 

20členné soupravy tabletů pro školu. 

- Naše škola podala grant Čtenářské dílny a zahraniční stáže učitelů (výzva 56) a v září budou 

pedagogové I. stupně a češtináři proškoleni v Plané nad Lužnicí, jak vést čtenářskou dílnu. Během 

prázdnin se 3 vyučující zúčastní zahraniční stáže. 

- Projekt Školy v pohybu byl ukončen 
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ad 3)     Různé: 

- p. Novák apeloval na lepší komunikaci třídních učitelů s rodiči (kromě e-mailů zachovat i lístečky 

s návratkami). Reagoval P. Peroutka: má možnost kontroly, jak funguje komunikace učitelů 

s rodiči, na 1. čtvrtletí zvažuje dát rodičům dotazník 

- M. Radošová z pozice vedoucí školní jídelny projevila přání, aby se sdělovalo, když se jde na 

hromadou akci, aby se počítalo s odhlášením stravy.  

- Dále paní Radošová připomněla nesouhlas některých rodičů s novým písmem Comenia Script a 

vznesla dotaz, jakou volbu mají rodiče, pokud nesouhlasí. 

P. Novák připomněl, že je to volba, neboť sám vloni pro své děti toto písmo chtěl a neměl na ZŠ 9. 

května  možnost. Volbu odejít jinam nevyužil. P. starosta Doležal na toto reagoval, že v Sezimově 

Ústí bude nyní další alternativní nabídka výuky písma.  

-      M. Radošová se ještě tázala na důvod odchodu vychovatelek. Odpověděl P. Peroutka: Na vlastní  

        žádost. 

- Závěrem p. Novák rozvířil diskusi na téma: Ve škole se nezvoní a jak řešit začátek vyučování. 

Připomněl, že podle jeho výzkumu je valná většina dotázaných nespokojena. 

Odpověděl P. Peroutka: Ve škole je větší klid. Na všech chodbách i ve třídách jsou hodiny, žáci i 

učitelé si sami hlídají čas, na I. stupni je těm nejmenším nápomocný dozor na chodbě. Od té doby 

jsou vyučující důslednější na nástup do hodin, jejich povinností je dodržovat konce hodin a 

respektovat přestávky. Vše funguje a není důvod zvonit.  

 

Zapsal: J. Mengler 

 

 

Ověřila: P. Lenzová  

 

 

Sezimovo Ústí 18. června 2015 

 

 

Mgr. Jaroslav Mengler 

 

        předseda ŠR 
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