
	

Zápis	z	jednání	školské	rady	při	Základní	škole	Kamenice	č.	3/2018	

	

Datum	jednání:	18.9.	2018	

Přítomny	 /podle	 abecedy/:	 Miroslava	 Adamcová,	 Mgr.	 Stanislava	 Bartova,	 Ing.	
Miroslava	Bažata,	Ing.	Markéta	Čejnová,	Mgr.	Jana	Havlíčková	

Viz	prezenční	listina	

Program:		
1. Zahájení	jednání		
2. Odsouhlasení	programu,	doplnění	
3. Kontrola	usnesení		
4. Změny	v	členství	školské	rady	
5. Informace	k	usnesení	č.	3	
6. Informace	získané	od	investičního/stavebního		technika	OÚ	Kamenice	
7. Diskuze	
8. Závěr	

	

Ad	1)	

Předsedkyně	 školské	 rady	 (dále	 jen	 ŠR)	 přivítala	 v	18:00	 hodin	 přítomné	 členky,	
konstatovala,	že	ŠR	je	usnášeníschopná	a	zahájila	její	třetí	jednání.	

Ad	2)	

Program	 byl	 rozeslán	 elektronickou	 poštou	 v	předstihu.	 Ing.	 Čejnová	 požádala	 o	
doplnění	dvou	bodů	:	1.	Informace	o	výroční	zprávě	školy	2.	Stanovisko		ŠR	k	používání	
mobilních	telefonů.	

Program	po	doplnění	:	

1. 	Zahájení	jednání		
2. Odsouhlasení	programu,	doplnění	
3. Kontrola	usnesení		
4. Změny	v	členství	školské	rady	
5. Informace	k	usnesení	č.	3	
6. Informace	o	výroční	zprávě	ZŠ	Kamenice	
7. Stanovisko	ŠR	k	používání	mobilních	telefonů	během	vyučování		
8. Informace	získané	od	investičního/stavebního		technika	OÚ	Kamenice	
9. Diskuze	
10. Závěr	

		



	

Ad	3)	

Nebyla	shledána	žádná	nesplněná	usnesení.	

Ad	4)	

Předsedkyně	 ŠR	 oznámila,	 že	 paní	 Barboře	 Kožíškové,	 zvolené	 za	 zástupce	 žáků,	
skončilo	 členství	ve	 školské	 radě	31.8.2018	odchodem	 jejího	syna	na	 jinou	školu.	Paní	
ředitelka	byla	již		informována	o	nutnosti	vypsat	nové	volby	do	ŠR.	

Ad	5)	

V	29.6.2018	 požádala	 ředitelka	 školy	 školskou	 radu,	 aby	 zaujala	 stanovisko	 k	nově	
připravovanému	 dodatku	 ke	 školnímu	 řádu.	 Předsedkyně	 	 ŠR	 zvolila	 hlasování	 per	
rollam	a	dodatek	byl	přijat	usnesením	č.3.	:	
	
Usnesením	č.	3	schvaluje	školská	rada	Dodatek	č.1	ke	Školnímu	řádu	ZŠ	Kamenice	
v	tomto	znění	:	
	
Dodatek	č.	1	:Vyloučení	žáka	z	vyučování	
V	případě,	že	je	žák	ve	vyučování	velmi	neukázněný	a	svým	chováním	znemožňuje	ostatním	
spolužákům	soustředit	 se	na	práci,	může	být	z	vyučovací	hodiny	vyloučen.	Vyloučený	žák	
bude	 pracovat	 individuálně	 mimo	 třídu	 pod	 dohledem	 jiného	 pedagoga.	 Za	 vyloučení	
z	hodiny	 bude	 žákovi	 uděleno	 kázeňské	 opatření,	 které	 bude	 posuzováno	 individuálně	
s	ohledem	 na	 dosavadní	 chování	 žáka.	 O	 vyloučení	 žáka	 budou	 rodiče	 prokazatelně	
informováni.	
	
Pro	:	4	/	Ing.	M.	Čejnová,	Ing.	M.	Bažata,	B.	Kožíšková,	M.	Adamcová/	
Proti	:		2	/Mgr.	J.	Havlíčková,	Mgr.	S.	Bartová/		
Zdržel	se	:	0	
Usnesení	bylo	přijato	13.7.2018	
	
Ad	6)	

Ing.	Markéta	Čejnová	informovala	o	nutnosti	schválení	výroční	zprávy	školy	do	30	dnů.	
Zprávu	 obdrží	 členky	 ŠR	 v	elektronické	 podobě	 a	 do	 stanoveného	 termínu	 se	 sejdou	
k	jejímu	schválení.	

	

	

Ad	7)	

Ing.	 Markéta	 Čejnová	 	 informovala	 členky	 o	 žádosti	 ředitelky	 školy	 –	 zaujmout	
stanovisko	k	používání	mobilních	telefonů	během	vyučování.	



Školská	 rada	 při	 Základní	 škole	 Kamenice	 zaujímá	 k	používání	 mobilních	 telefonů	
jednomyslně	toto	stanovisko	:	

Nepovolit	 používání	 mobilních	 telefonů	 žáky	 všech	 tříd	 po	 celou	 dobu	 vyučování	
/včetně	přestávek/.	 V	případě	 závažných	 zdravotních	nebo	osobních	důvodů	může	
požádat	 žák	 pedagoga	 o	 zprostředkování	 hovoru	 nebo	 informace	 zákonnému	
zástupci.					

Ad	8)	

Předsedkyně	 ŠR	 rozeslala	 členkám	 	 materiály	 od	 Ing.	 Šárky	 Medřické	
(investiční/stavební	 	technik	OÚ	Kamenice	).	 Jednalo	se	o		projekt	chodníku	a	pracovní	
výkres	 veřejného	 osvětlení	 v	lokalitě	 před	 školou	 a	 ve	 směru	 na	 Těptín	 (příloha	 1).	
Veřejné	 osvětlení	 ještě	 projektant	 upravuje.	 	 Brzy	by	měly	být	 oba	projekty	 rozeslány	
k	vyjádření	 příslušným	 orgánům	 a	 poté	 budou	 projekty	 podány	 na	 územní	 řízení.	 	 O	
nejasné	dopravní	situaci	„	kruhový	objezd“,	zjistí	předsedkyně	ŠR	ještě	podrobnosti.			

	Ad	9)	

	V	rámci	 diskuze	 vyjádřily	 členky	 ŠR	 velkou	 nespokojenost	 s	dopravní	 situací	 před	
školou	 v	prvních	 týdnech	 nového	 školního	 roku.	 Možnost	 zlepšení	 vidí	 ve	 větším	
zapojení	obecní	policie	alespoň	v	exponovaných	dnech	/po	prázdninách,	po	delší	době	
volna	atd./	.	

	

Ad	10)	

Na	 závěr	 jednání	 poděkovala	 předsedkyně	 všem	 za	 účast	 a	 jednání	 v	19:30	 hodin	
ukončila.	

	

Zapsala:	Miroslava	Adamcová	dne	19.9.	2018	

	

	

	

	

	

	

	


