
	

Zápis	z	jednání	školské	rady	při	Základní	škole	Kamenice	č.	4/2018	

	

Datum	jednání:	19.11.	2018	

Přítomny	 /podle	 abecedy/:	Miroslava	 Adamcová,	 Ing.	Miroslava	 Bažata,	 Ing.	Markéta	
Čejnová,	Lucie	Ševčíková:	

Omluveny:	Mgr.	Stanislava	Bartová	

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.	4	
6. Změna	v	přidělení		šatních	skříněk	/	nemít	je	přidělené	na	celou	dobu	

docházky/	-	p.	Ševčíková	
7. Vybavení	nové	tělocvičny	cvičebními	pomůckami	–	p.	Ševčíková	
8. Nové	dveře	do	krčku	/	nízká	výška	dveří	/	-		p.	Ševčíková	
9. Diskuze	
10. Závěr	

	

	

	

Ad	1)	

Předsedkyně	 školské	 rady	 (dále	 jen	 ŠR)	 přivítala	 v	17:30	 hodin	 přítomné	 členky,	
konstatovala,	že	ŠR	je	usnášeníschopná	a	zahájila	její	čtvrté	jednání.	

Ad	2)	

Program	byl	rozeslán	elektronickou	poštou	v	předstihu.	Návrh		Mgr.	Bartové	/i	přes	její	
nepřítomnost/	byl	přidán	do	programu	jako	bod	č.	9.	-	problematika	kouření	dětí	v	okolí	
školy.	

Program	po	doplnění	:	

1. 	Zahájení	jednání		
2. Odsouhlasení	programu,	doplnění	
3. Kontrola	usnesení		
4. Změny	v	členství	školské	rady	



5. Informace	k	usnesení	č.	4	
6. Změna	v	přidělení		šatních	skříněk	/	nemít	je	přidělené	na	celou	dobu	docházky/	

-	p.	Ševčíková	
7. Vybavení	nové	tělocvičny	cvičebními	pomůckami	–	p.	Ševčíková	
8. Nové	dveře	do	krčku	/	nízká	výška	dveří	/	-		p.	Ševčíková	
9. Problematika	kouření	dětí	v	okolí	školy	
10. Diskuze	
11. Závěr	

		

	

Ad	3)	

Nebyla	shledána	žádná	nesplněná	usnesení.	

Ad	4)	

Předsedkyně	 ŠR	 oznámila,	 že	 paní	 Mgr.	 Jana	 Havlíčková	 dne	 7.11.2018	 písemně	
rezignovala	 na	 své	 členství	 ve	 školské	 radě.	 Ředitelka	 školy	 byla	 již	 informována.	
Zřizovatel	dosud		nejmenoval	nového	člena	ŠR.	

	Ad	5)	

Dne	23.10.2018	přijaly	členky	ŠR	per	rollam	usnesení	č.	4	:	
Usnesením	č.	4	ze	dne	23.10.2018		schvaluje	školská	rada	Výroční	zprávu	Základní	školy	
Kamenice	za	rok	2017-2018	bez	výhrad	a	připomínek.		

Pro		5:	Proti	:	0	Zdržel	se	:	0	

Ad	6)	

Paní	 Ševčíková	 vznesla	 dotaz,	 zda	 by	 nebylo	 vhodnější	 přidělovat	 spodní	 část	 skříněk	
mladším	 dětem,	 horní	 část	 starším	 /tzn.	 vyšším/	 dětem.	 Z	diskuze	 vyplynulo,	 že	 toto	
není	možné	z	organizačních	důvodů	–	děti	z	jedné	třídy	musejí	mít		skříňky	vedle	sebe.		

Ad	7)	

Paní	Ševčíková	konstatovala,	 že	rok	od	začátku	užívání	není	nová	 tělocvična	vybavena	
nářadím	potřebnými	pro	výuku	tělesné	výchovy	(žebřiny,	lana,		basketbalové	koše,	kůly	
apod.).		Předsedkyně	se	v	této	věci	obrátí	na	ředitelku	školy.		

Ad	8)	

Paní	 Ševčíková	 přeměřila	 světlost	 nových	 zárubní	 v	 „krčku“.	 Výška	 je	 195cm.	 Paní	
Ševčíková	 vyjádřila	 obavy,	 zda	 je	 to	 v	souladu	 s	normou	 a	 zda	 nevznikne	 problém	 při	
montáži	dveří.	Předsedkyně	se	v	této	věci	obrátí	na	ředitelku	školy.		

	



	

Ad	9)	

Tento	bod	navrhla	k	projednání	Mgr.	Bartová.	I	přes	její	nepřítomnost	byl	bod	pro	svojí	
důležitost	dodatečně	na	program	zařazen.		

Dle	 svědectví	 všech	 přítomných	 členek	 ŠR	 jsou	 opakovaně	 viděny	 děti	 už	 z	 prvního		
stupně,	 jak	 kouří	 v	okolí	 školy.	 Výjimkou	 nejsou	 situace,	 kdy	 malí	 kuřáci	 lákají	 své	
spolužáky	„aby	si	s	nimi	šli	zakouřit“	a	při	odmítnutí	jsou	děti	označeny	za	zbabělce	atp.	
Podle	 očitých	 svědků	 se	 rozmáhá	 kouření	 elektronických	 cigaret	 /	 i	 přes	 finanční	
náročnost	je	„výhodou“,	že	z	kuřáka	není	cítit	kouř	/.		

Členky	 ŠR	 považují	 tato	 fakta	 za	 velmi	 závažná.	 	 Výchova	 a	 zajištění	 smysluplného	
využití	volného	času	dětí	je	sice	úkolem	rodiny,	ale	vzhledem	ke	skutečnostem	by	mělo	
v	prevenci	 kouření	 dojít	 k	větší	 součinnosti	 rodičů	 a	 školy	 –	 školní	 psycholožky.		
Předsedkyně	se	v	této	věci	obrátí	na	ředitelku	školy.	

Ad	10)	

	V	rámci	 diskuze	 vyšlo	 najevo,	 že	 firma	 provádějící	 rekonstrukci	 dostatečně	 nedbá	 na	
bezpečnost	dětí:	

- Rozvodná	skříň	u	staré	tělocvičny	není	zamčená	/pouze	přivřená/	
- 	U	 východu	 ze	 staré	 tělocvičny	 na	 hřiště	 je	 postavený	 nezajištěný	materiál	 /už	

spadl	při	procházení	dětí	kolem/	
- Nezajištěný	stavební	materiál	se	nachází	i	v	prostoru	„krčku“	

Předsedkyně	 ŠR	 se	 obrátí	 na	 ředitelku	 školy,	 aby	 o	 těchto	 skutečnostech	 informovala	
stavební	dozor.	

Ad	11)	

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

	

Zapsala:	Miroslava	Adamcová	dne	22.11.	2018	

	

	

	

	

	



	

	


