
Zapsal:   Jiří Řehoř 

Zápis ze zasedání Školské rady při JÚŠ ze dne 12. října 2017  
Přítomni:  

Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová, p. Štěpánka Šleisová, Mgr. Jiří Řehoř, Mgr. Zuzana Miščíková,  

Přizvaní hosté:  

Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Antonín Herrmann,  

Omluveni:  

Mgr. Martin Slabý 

Ostatní absence: 

Mgr. Petr Prchal 

 

Program: 
 

1) Projednání výroční zprávy 

2) Aktuální dění v JÚŠ 

3) Jiné                                                                         

 

 

Průběh zasedání: 

1) Mgr. Antonín Herrmann představil Školské radě výroční zprávu za školní rok 

2016/2017, která musí být projednána a schválena do konce října 2017. 

 Školská rada neměla k výroční zprávě připomínky a přistoupila k hlasování: 

Výroční zpráva za rok 2016/17 byla schválena, pro hlasovali 4 členové, 0 proti, 

2 členové ŠR se hlasování z důvodu nepřítomnosti nezúčastnili 

2) K aktuálnímu dění s připravili příspěvky Mgr. Vítová a Mgr. Hrubý: 

Mgr. Vítová: 

- Připomínky k rozvrhu rehapavilonů a rehabloků (únava po rehablocích 

v realizovaných v dopoledních hodinách), týká se především II. a III. třídy ZŠ. 

- Dle Mgr. Vítové postrádá JÚŠ koncepci, která by více reflektovala aktuální situaci  

- Rozpory v přijímání žáků do JÚŠ, potenciál v otevření se dalším diagnózám 

- Připomínky k nabízenému středoškolskému vzdělání v JÚŠ, dotaz na možnost 

rozšíření nabídky maturitních oborů nebo úpravu maturitního programu Všeobecné 

Gymnázium na např. rozšířenou výuku IT 

Ke všem bodům proběhla diskuze 

- Probrány reálné možnosti kombinace vzdělávacího procesu a terapií v rámci 

fyzioterapie a ergoterapie, varianty (rehabloky vs. odchody žáků z hodin). Vše je 

pravidelně nastavováno ve spolupráci učitelé – fyzioterapie, JÚŠ vychází 

z mnohaletých zkušeností. Individuální situace jednotlivých tříd může být v případě 

potřeby během roku zohledněna, bývá tomu tak, je-li třeba. 

- JÚŠ prochází výraznějšími změnami v strukturálním nastavení, respektující současnou 

legislativu. Vzhledem k rozsahu těchto činností je koncepce postupně aktualizována. 

Nic se nemění na východisku poskytování komplexní péče pro mladé lidi s tělesným 

případně kombinovaným postižením.  

- Při přijímání žáků vycházíme z týmového vyhodnocení konkrétních žádostí specialisty 

z JÚŠ, vždy musíme brát v potaz i naše aktuální možnosti.  

- Dlouhodobě se JÚŠ potýká s nezájmem o Gymnázium. V rámci inkluzivního 

vzdělávání mají žáci větší možnosti studia na běžných školách, nicméně rozšířená 

možnost výuky IT bude jako podnět zvážena. 

Mgr. Hrubý si bere za úkol představit a posléze prodiskutovat aktualizaci koncepce JÚŠ 

se členy Školské rady na jejím příštím zasedání. 
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Aktuální dění v bodech od Mgr. Hrubého: 

- Probíhá realizace centrálně řízené Wi-Fi na budovách JÚŠ, termín dokončení – před 

Vánoci 2017, umožní v mnoha ohledech nejen další zkvalitnění výuky. 

- Proběhla rozsáhlá rekonstrukce starších centrálních provozních systémů MaR na 

bazénu. 

- Během léta proběhla úprava prostor PŠ na budově V Pevnosti, budeme pokračovat 

během podzimních prázdnin. Proběhlo zateplení střechy donova Tapky. Ve spolupráci 

s ergoterapeuty připravujeme kompletní dovybavení toalet pomůckami na budově 

škol. Na jaře proběhne stavba nového hřiště u MŠ. 

- Byl realizován adaptační pobyt nových žáků středních škol s rodiči na Bukové 

- Tranzitní program – posílili jsme úvazky v rámci TP, pilotně TP rozbíháme v oboru 

Keramická výroba, probíhá rovněž (mimo jiné) v 8., 9. třídě ZŠ. Přípravu na budoucí 

pracovní uplatnění vnímáme jako důležitou součást našich služeb. 

- Pro rok 2018/2019 máme povolenu realizaci přípravné třídy v min. počtu 4 žáků 

- Zkvalitňujeme další vzdělávání pracovníků v přímé péči. JÚŠ podporuje své 

zaměstnance v tomto i finančně 

- JÚŠ zapojena do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ 

- Jsme zapojeni do strategického rámce projektu MAP v rámci Prahy 2  

- JÚŠ navštívila ČŠI 11. 10. 2017 z důvodu zaslaného podnětu, čekáme na zprávu 

z kontrolního šetření. 

- Začínáme se připravovat na 105. Výročí založení JÚŠ 

- Jsme zapojeni do projektu „Začlenění Feuersteinova instrumentálního obohacování do 

metod používaných v Jedličkově ústavu a školách“. 

3) Doplnění kontaktů na Mgr. Vítovou – tel. číslo 778 702 385, které bude uváděno 

současně s jejím kontaktním e-mailem 

 

Návrh na další zasedání Školské rady – konec dubna nebo začátek května, bude upřesněno 

měsíc před zasedáním. 

                                                                                                                                                      


