
 

Zápis z jednání školské rady při Základní škole Kamenice č. 4/2023 

dne 31.1.2023 

 

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

Pavel Winter 

Nepřítomen : PharmDr. Štěpán Růžička 

Program:  

1. Zahájení jednání 

2. Odsouhlasení programu – doplnění 

3. Změna v členství ŠR – chybějící člen za zřizovatele 

4. Rozpracované  body z minulého jednání  

a) výuka angl. jazyka – konverzace  

b) lepší prezentace možných povolání pro žáky 9. tříd 

c) únikové východy – krizová situace  

 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

 

Ad 1) 

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

usnášeníschopná a v 17:00  hodin zahájila  jednání. 

Ad 2) 

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

byl schválen. 

Ad 3) 

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 není 

člen zastupitelstva. Nově se stala zastupitelkou obce paní Slámová. V současné době tedy chybí 

pouze jeden zástupce zřizovatele. Předsedkyně ŠR osloví vedení obce Kamenice s žádostí o 

sdělení, kdo byl  jmenován, aby byla školská rada úplná. 

Ad 4) 

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

byl rozeslán email s prosbou o spolupráci (příloha č. 1). Školská rada není vždy schopna sama, 

v počtu šesti lidí, některé věci zajistit a uskutečnit. Vidí ale ve zkušenostech a možnostech 

rodičů několika set dětí velký potenciál, který by mohl prospět všem dětem bez ohledu na to,  

kterou  třídu navštěvují.  

 



Na základě dopisu rodičům: 

a) Zatím nebyl oznámen žádný kontakt na rodilého mluvčího, schopného ve škole učit 

dobrovolníky konverzaci v anglickém jazyce. 

b) Možnost krátké neformální prezentace svého povolání – zaměstnání zatím nabídly pouze tři 

maminky. ŠR proto ještě jednou osloví rodiče se stejnou žádostí. Bylo by vhodné a zajímavé, 

kdyby o své profesi promluvili i ti, kteří vykonávají nějaké řemeslo. 

Zástupci rodičů znovu projevili 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. 

  

Ad 5) 

V rámci diskuze se otevřelo téma zřízení transparentního účtu školy, kam by rodiče mohli 

posílat dobrovolné finanční příspěvky a škola by je využila podle potřeby. Předsedkyně školské 

rady se obrátí na vedení školy s dotazem, je-li tato možnost reálná. 

Další téma diskuze bylo kouření žáků školy v jejím okolí a v blízkosti autobusových zastávek. 

Nejen školská rada, i rodiče mladších dětí vyjadřují svoji nespokojenost s touto situací. Je 

nežádoucí, aby děti považovaly za běžné, že jejich starší spolužáci zcela otevřeně kouří. Protože 

školní řád může zakázat nežádoucí chování pouze na pozemku školy, obrátí se v této věci ŠR 

na vedení obce Kamenice. Paní Adamcová zajistí schůzku. 

Ad 6 )  

Zápis z jednání provede předsedkyně ŠR, ověření Mgr. David Krop.  

V 19 hodin poděkovala paní Adamcová všem za účast a jednání ukončila. 

 

Zapsala: 

Miroslava Adamcová, 1.2.2023 

Ověření: 

Mgr. David Krop 

 

 

 

 

 

 

 


