
 

Zápis z jednání školské rady při Základní škole Kamenice č. 3/2022 

dne 18.10.2022 

 

Přítomni: Miroslava Adamcová, Ing. Markéta Čejnová, Mgr. David Krop, Michaela Slámová, 

Pavel Winter 

Omluven: PharmDr. Štěpán Růžička 

Program:  

1. Zahájení jednání 

2. Odsouhlasení programu – doplnění 

3. Volba místopředsedy školské rady  

4. Schválení jednacího řádu školské rady 

5. Schválení výroční zprávy za rok 2021/2022 

6. Usnesení č. 1 – schválení školského vzdělávacího programu 

7. Změna v členství ŠR – Volební řád členů ŠR, čl.2, odst. 1 

8. Rozpracované a nedokončené body z minulého jednání  

a) výuka angl. jazyka – konverzace  

b) lepší prezentace možných povolání pro žáky 9. tříd 

c) otevírání obou křídel vchodových dveří 

 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

 

Ad 1) 

Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) přivítala přítomné členy, konstatovala, že je ŠR 

usnášeníschopná a v 17:30  hodin zahájila  jednání. 

Ad 2) 

Program byl rozeslán elektronickou poštou v předstihu. Další body nebyly zařazeny a program 

byl schválen. 

Ad 3) 

Proběhla volba místopředsedy ŠR. Všemi přítomnými byl zvolen Mgr. David Krop. 

Ad 4) 

Členové ŠR schválili navržený jednací řád, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesením č. 2 ze dne 18.10.2022 schvaluje školská rada Jednací řád Základní školy 

Kamenice. 

Pro : 5 



Proti : 0 

Zdržel se : 0 

Ad5) 

Text výroční zprávy byl rozeslán v předstihu členům ŠR v elektronické podobě.  

Usnesením č. 3 ze dne 18.10.2022 schvaluje školská rada Výroční zprávu Základní školy 

Kamenice za rok 2021-2022 bez výhrad a připomínek. 

Pro : 5 

Proti : 0 

Zdržel se : 0 

Ad6) 

Usnesení č. 1 bylo z časových důvodů schváleno per rollam. Členové ŠR na jednání opět 

vyjádřili   souhlas s obsahem školního vzdělávacího programu 

Usnesením č. 1 ze dne 7.8.2022 schvaluje školská rada Základní školy Kamenice školní 

vzdělávací program Přes překážky ke hvězdám IV. 

Pro : 5 

Proti : 0 

Zdržel se : 1 

Usnesení bylo přijato hlasováním per rollam 7.8.2022 

 

Ad7) 

V souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady, čl. 2, odst. 1, musí být jeden ze 

zástupců zřizovatele členem zastupitelstva Obce Kamenice. PharmDr. Štěpán Růžička již ale 

není člen zastupitelstva. Podle sdělení paní Slámové je zasedání zastupitelstva plánováno na 

19.10.2022 a bude zde na programu otázka jmenování nového zástupce zřizovatele. 

Ad8) 

Na minulém jednání ŠR bylo projednáváno několik témat. Byla sdělena vedení školy a na 

základě odpovědí paní ředitelky nyní znovu prodiskutována: 

a)  výuka angl. jazyka – možnost konverzace 

Předsedkyně ŠR požádá vedení školy o oslovení rodičů ve věci možného kontaktu/ doporučení 

rodilého mluvčího anglického jazyka.  Lektor by vyučoval v odpoledních hodinách v prostorech 

školy.  

b) lepší prezentace možných povolání pro žáky 9. tříd 

Školská rada spatřuje v rodičích několika set žáků velký potenciál možných kontaktů a 

zkušeností.  Proto stejně jako v předchozím bodu požádá předsedkyně ŠR vedení školy o 

oslovení rodičů ve věci prezentace svého povolání – zaměstnání. Cílem je seznámení žáků s 

různými profesemi formou prezentace konkrétních lidí, kteří je vykonávají. 



c) otevírání obou křídel vchodových dveří 

Dle sdělení vedení školy nelze ráno otevírat obě křídla vchodových dveří z bezpečnostních 

důvodů. Dozorující zaměstnanec školy tak může lépe kontrolovat, kdo do školy vchází. 

V souvislosti s tímto tématem vyjádřili členové ŠR obavy, zda jsou všichni pedagogové a žáci 

seznámeni s únikovými východy a způsobem   evakuace ze školy v případě požáru nebo jiného 

hromadného nebezpečí. Předsedkyně školské rady se obrátí na vedení školy s dotazem, zda by 

bylo možné alespoň 1x ročně uskutečnit nácvik evakuace ze školy. 

9.) Diskuze 

V rámci diskuze se otevřela další témata pro příští jednání ŠR. 

10.) Závěr 

Zápis z jednání provede předsedkyně ŠR, ověření Mgr. Krop. V 19 hodin poděkovala paní 

Adamcová všem za účast a jednání ukončila. 

 

Zapsala: 

Miroslava Adamcová, 20.10.2022 

Ověření: 

Mgr. David Krop 

 

 

 

 

 

 

 


