
Zápis ze zasedání Škohké radv při JÚŠ ze dne 1,0. ffina 2019
Přítomni:
Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová, Mgr. Jiří Řehoř, Mgr. Zuzana Miščíková, JiŤinaKreibichová,
Mgr. Albert Kubišta,
přizvaní hosté:
Mgr. Petr Hrubý Mgr. Antonín Herrmann,
Omluveni:
Mgr. Petr Prchal

Program:

1) Výsledky doplňujících voleb do školské rady
2) Projednání výročnízprávy zarok školní rck2018l2019
3) Schválení zmény ve školním řádu pro ZŠ a SŠ
a) Vyjádření školské rady při ZŠ a SŠ ÚŠ t< dosavadnímu působení Mgr. Petra F{rubého

ve funkci.
Podněty ze stran žáků ruŠ
Podně§ ze stran rodičů a dalších přítomných
Ostatní

průběh zasedáni:

1) Jednatel ŠR l. Řehoř seznámil přítomné s qýsledky doplňujících voleb do školské
rady,které proběhly 13. a16. zŇi2019.Novým zástupcem zíadzleti\ých žaků ÚŠ
byla v tajném hlasování zvolena Jiřina Kreibichová, žákyné řídy SI., obor sociální
činnost. Podrobněji viz příloha - Zprávao doplňujících volbách do školské rady při
Júš.

2) Mg. Antonín Herrmann seznámil školskou radu s textem V}roční zprávy za školní
rok 201812019. Školskáraďaměla k výroční zprávé připomínku - potřeba příště
zasílat elektronickou formou předem, aby měli členové rady dostatek času na
seznámení s dokumentem. Skolskárada schválila qfooční zprávu- 3 členové hlasovali
pro,2 se zďrželi a 1 nehlasoval (nepřítomen).

:) Školskáradaprojednala změnu školních řádů pro ZŠ a SŠ. Jedinou změnou je bod
tykající se přítomnosti rodičů ve vyrrčování. Tento bod byl přidan a schválen
jednomyslně na pedagogické radě 30. srpna 2019. Po diskuzi s Mgr. Petrem Hrublim a

Mgr. Antonínem Herrmannem vznaIí členové potřebu přidání tohoto bodu ve školních
řádech, zejménapokud byl pedagogy ruŠ projednrán a schválen, a to včetně finální
formulace. 4 přítomní členové hlasovali pro schválení školního řádu, l proti, 1 člen
nehlasoval (nepřítomen)

4) Na žádost zŤizovatele se školská rada vyjádřila také k působení Mgr. Petra Hrubého ve
funkci ředitele rÚŠ. VYtrraay k působení ředitele přednesla předsedkyně školské rady,
která zastupuje rodiče nezletilých žák.ů. CeIý text vyjádřentviz příloha tohoto zápisu.
Pro text vyjádření hlasovali a schválili ho 4 členové rady,2 členové rady o textu
nehlasovali (nepřítomni).

5) Podněty od žaků přednesla jejich nová zástupkyně Jiřina Kreibichová. Někteří žáci
mají výhradyk velikosti porcí ve školní jídelně apíáli by si více zeleniny k snídani.
BylapíizvánaMgr. Petrem Hrublým na následující stravovací komisi, která se v
pravidelných intervalechzáležitostmi týkajících se stravování zaičastí vedoucí
stravovacího úseku a zástupců všech úseků přímé péče zabyvá.

Zapsal: Jiří Řehoř

5)
6)
7)



6) Podněty ze strany rodičů přednesla Mgr. Vítova. Šlo o jeden podnět, kdy dle doslechu
ňráta bundy jednoho z žák.ů (nebylo přesně specifikovtíno, o koho šlo) a převezení
žékabez této bundy z budovy do budovy, mohlo souviset s následn;im nac)tlazentm a
absenci žákave škole. Jeho rodiče prosí o zajíšténí, aby se tato situace již
neopakovala.

7) Protože 3 členům rady, jmenovitě Mgr. Vítové, Mgr. Řehořovi a Mgr. Miščíkové,
končí na jaře funkční období ve školské radě, měli by se tito do konce dubna příštího
roku roáodnout, zda chtéjipokračovat a znovu kandidovat do školské rady. Řadne
volby do školské rady proběhnou na zaěátkll května 2020, další zasedtání bude
v červnu, členové rady budou s předstihem informovráni.

Přílohy:
Zptáva o doplňujících volbách do Skolské rady při JUS
Grafické zpracov éni doplňuj ících voleb
Vyjádření Škohte rady při ÚŠ t působení Mgr. Petra Hrubého ve funkci ředitele ÚŠ

Zapsal: Jiří Řehoř



Vyjádření Školské rady při JÚŠ k působení Mgr. Petra Hrubého ve
funkci ředitete JÚŠ:

Ze strany pedagogů a žáků školy má ředitel podporu. Někteří rodiče nezletilých žáků mají
k působení ředitele škol zásadní výhrady. Předsedkyně školské rady uvedla příklady několika
stížností směřovaných na různé instituce (Kancelář ochránce práv ČR, lnspektorát práce,

Magistrát hl. m. Prahy a Česká školní inspekce).

Členové školské rady zastupující pedagogy a zletilé žáky hodnotí působení ředitele pozitivně,
předsedkyně školské rady, zastupujícírodiče nezletilých žáků, má k působení ředitele výhrady.
Členové školské rady zastupujícízřizovatele se k hodnoceníředitele nevyjádřili.

Pro tento text hlasovali čelenové školské rady Á

Mgr. et Mgr. Kateřina vítová ,1Yl lnq'

Hlasování se nezúčastnili členové školské rady

Mgr. Albert Kubišta

Mgr. Petr Prchal

V Praze, 10. října 2019

Příloha:

Prezenční listina ze zasedáníškolské rady



Zprávao doplňujících volbách do škotské rady při úš

záŤí2019

doplňující volby do školske rady Júš proběhlyl3 . a 16. září20I9

v doplňujících volbáchbyl zřad plnoletých studentu Júš zvolerva

l záitlpce ze tří navrhovaných kandidátů taj ným hlasováním :

Jiřina kreibichová

Voleb se zúčastnilo 48 hlasujících oprávněných voličů z řad plnole|ich žaků, škol JÚŠ

z celkového možného počtu Šs. ptutrrý.h hlasů bylo 48, což je více neŽ potřebná 1/2 vŠech

oprávněných voliěů.

V těchto doplňujících volbách byly sptněny podmínky voleb podle § 167 a §181 zákona

č.56112004 Sb.

při sčítaní hlasů asistovali u volební komise jako kontrolní orgán a za sPrávnost voleb jsou

podepsáni:
Jmenovitě:
Mgr. Alena Němcová, Mgr.ZuzanaMiščíková ,.?,, , ,, l

/ /í/,nllltt

Janavondráková 
/&

Mzr. 
fiíLŘc;hor

/ÁJ,",--
Zrlrávu zaosal,. J, Řehoř
Ý Prur. an. ,{ í q. I l4?

@t
Řadne volby připravil a uskutečnil přípravný výbor a za správnost voleb jsou podepsáni

jeho členové:



kandidát počet hlasů

Branda Jakub 8

Haták Jan 15

kreibichová Jiřina 25

celkem hlasů 48

Doplňujícívolby 2019

Branda Jakub Haták Jan Kreibichová Jiřina


