
Zapsal:   Jiří Řehoř 

Zápis ze zasedání Školské rady při JÚŠ ze dne 13. června 2019  
Přítomni:  

Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová, Mgr. Jiří Řehoř, Mgr. Zuzana Miščíková, Mgr. Albert Kubišta, 

Mgr. Petr Prchal 

Přizvaní hosté:  

Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Antonín Herrmann,  

Omluveni:  

p. Štěpánka Šleisová 

 

Program: 
 

1) Přijímací řízení a závěrečné zkoušky (seznámení s průběhem přijímacího řízení, 

maturit a dalších zkoušek) 

2) Aktuální dění v JÚŠ 

3) Podněty ze stran žáků JÚŠ 

4) Podněty ze stran rodičů a dalších přítomných 

5) Podněty ze stran zaměstnanců JÚŠ 

6) Ostatní 

                                                                       

 

 

Průběh zasedání: 

1) Mgr. Antonín Herrmann seznámil Školskou radu s výsledky přijímacího řízení pro rok 

2019/2020. Ze  přihlášek celkově bylo přijato na obor Sociální činnost 8 žáků, na obor 

Obchodní škola 7 žáků, na Praktickou školu 2 třídy po 4 žácích, na obor Knihařské 

práce 4 žáci, na obor Keramická výroba 5. Bude se ještě vypisovat 3. kolo přijímacího 

řízení na Praktickou školu a obor Knihařské práce. 

Výsledky závěrečných zkoušek: úspěšně složili všichni žáci Obchodní školy i 

Praktické školy, u oboru Sociální činnost 3 žáci úspěšně odmaturovali, zbylí 4 žáci 

budou skládat opravné či odložené části maturitní zkoušky v dalším termínu. 

K tomuto bodu proběhla diskuze členů ŠR s p. Hrubým a p. Herrmannem o 

kapacitních možnostech a počtech přijímaných žáků. 

2) K dostavbě v areálu JÚŠ se vyjádřil p. Hrubý, momentálně se čeká na vyjádření 

radnice Prahy 4 k dostavbě, která se tímto posouvá. Z aktuálního dění ještě pozvánka 

na Prázdniny nanečisto alias Zahradní slavnost, tradiční zakončení školního roku před 

prázdninami, dne 26. června 2019. 

3) Podněty za žáky JÚŠ zaslala e-mailem Š. Šleisová: 

 Možnosti snídaní pro ubytované z Topolky na NB – reakce: nelze personálně 

zajistit službu pro všechny, při vzniku jakýchkoli problémů bez odkladu tyto 

řešit přímo s výchovou na TOP 

 Nekomfortní pocity při různých vyšetřeních sestrami – reakce: konkrétní 

podněty vždy řešit přímo, nejlépe s vrchní sestrou, případně se obrátit na 

vedení JÚŠ 

4) Podněty ze stran rodičů přednesla Mgr.et Mgr. Vítová 

 Dotaz na vedení: proč neotvíráme 2 třídy oboru sociální činnost – reakce: je to 

z kapacitních důvodů, jedna třída má 8 žáků.  
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 Proč nebylo vyhlášeno další kolo PZ na gymnázium – reakce: malý zájem 

uchazečů o tento obor, i ti co úspěšně prošli PZ, si vybrali jako obor studia 

Sociální činnost 

 Kontakt na pověřence pro GDPR pro JÚŠ – lze nalézt na internetových 

stránkách Jedličkova ústavu, v sekci O nás, dostupné z 

http://www.jus.cz/zakladni-udaje?p=1 

 Diskuze o současnosti a vizi do budoucna, směřování JÚŠ. 

5) Příspěvek o podnětech ze stran zaměstnanců JÚŠ přednesl J. Řehoř: 

 Dr. Radka Majerová poslala ŠR žádost, aby se zabývala situací absolventky 

JÚŠ Martiny Vrbové.  P. Majerová se domnívá, že vznikl tzv. faktický 

pracovní poměr mezi JÚŠ a p. Vrbovou na pozici znakujícího asistenta. 

 Členové ŠR žádost vyslechli a požádali p. Hrubého o vyjádření k celé situaci 

6) Ve školské radě skončil mandát Štěpánce Šleisové na základě jejího ukončení studia 

v JÚŠ. Před dalším zasedáním ŠR proběhnou volby na toto uvolněné místo. 

 

 

Návrh na další zasedání Školské rady – pravděpodobně polovina října, bude upřesněno měsíc 

před zasedáním. 
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