
Zápis z jednání Školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76 
konané dne 25. 10. 2018 v 16 hodin v budově školy 
 
Členové školské rady 
Mgr. Jan Prašivka – zástupce učitelů (omluven) 
Ing. Šárka Rohánková- zástupce učitelů (přítomna) 
Ing. Marta Procházková - zástupce zřizovatele (neomluvena) 
Kateřina Vojtěchová – zástupce rodičů (přítomna) 
Martin Křivánek- zástupce rodičů (přítomna) 
Jolana Stejskalová - zástupce zřizovatele (omluvena) 
 
Hosté: 
Mgr. Michaela Hanyšová - ředitelka  
 
Program: 

1. Výroční zpráva 
2. Školní řád 
3. Pravidla pro hodnocení a klasifikace 
4. Diskuze - ostatní  

Veškeré materiály k jednání obdrželi členové Školské rady předem elektronicky. 
 

1. Výroční zpráva školy 
 
K výroční zprávě nebyly žádné připomínky ani dotazy. 
 
 
Výroční zpráva byla následně schválena všemi přítomnými jednohlasně. Mgr. Jan Prašivka a 
Jolana Stejskalová zaslali svůj souhlas e-mailem. 
 

2. Školní řád 
 
Hlavní změnou ve školním řádě je zákaz vnášení mobilů do prostor školy (mimo šatny). Vzhledem 
k tomu, že na 1. stupni nejsou šatní skříňky, tak žáci nemají zajištěnou bezpečnost mobilu v šatně. 
Diskutovali se tyto verze: 

● Zanechání mobilu ráno u vrátného v popsané obálce 
● Postupné vybavení šaten malými schránkami pod věšáky, kam by si žáci, kteří potřebuji 

mobil nosit do školy, z důvodu komunikace s rodiči po skončení školy, mohli mobil 
zamknout. Školská rada se usnesla, že skříňky nechá vyrobit škola, ale zámek si zakoupí 
rodiče. 

● Zakoupení školních skříněk bylo z důvodu malého prostoru šaten zatím zavrhnuto. 
 

Školní řád byl následně schválen všemi přítomnými jednohlasně. Mgr. Jan Prašivka a Jolana 
Stejskalová zaslali svůj souhlas e-mailem. 
 
 

3. Pravidla pro hodnocení a klasifikace 
 

K pravidlům hodnocení a klasifikace nebyly žádné připomínky ani dotazy. 
 

Pravidla hodnocen a klasifikace byly následně schváleny všemi přítomnými jednohlasně. Mgr. Jan 
Prašivka a Jolana Stejskalová zaslali svůj souhlas e-mailem. 



 
 

4. Diskuze - ostatní 
 

a) Školní hřiště 
 
Mgr. Hanyšová informovala školskou radu o aktuální situaci ve výstavbě školního hřiště. Pro 
veřejnost by mělo být hřiště přístupné od jara 2019. Správce hřiště by měl být pravděpodobně 
Sport, s.r.o. 
Paní Vojtěchová vznesla dotaz, zda bude možnost si hřiště na určité hodiny pronajmout, například 
pro florbal. Ředitelka ji sdělila, že ano a že bude školskou radu informovat, kdyby se dozvěděla další 
důležité informace. 
 

b) Bezpečnost před školou 
 
Vzhledem k nedávnému incidentu před školou, byla z důvodu bezpečnosti kontaktována Městská 
policie, která nyní ráno a v době, kdy žáci odcházejí ze školy, preventivně hlídkuje v okolí ZŠ Sokolí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
Ing. Šárka Rohánková, zástupce učitelů 


