
Zapsal:   Jiří Řehoř 

Zápis ze zasedání Školské rady při JÚŠ ze dne 13. června 2018  
Přítomni:  

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

Mgr. Petr Prchal 

Přizvaní hosté:  

Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Antonín Herrmann,  

Omluveni:  

Mgr. Martin Slabý 

 

Program: 
 

1) Vyjádření k rozpočtu a k rozboru hospodaření za rok 2017 

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

maturit a dalších zkoušek)  

3) Aktuální dění v JÚŠ – oslavy 105 let od založení 

4) Diskuze o dalším směřování škol, úpravy ŠVP 

5) Podněty ze stran žáků JÚŠ 

6) Podněty ze stran rodičů a dalších přítomných 

7) Jiné                                                                  

 

 

Průběh zasedání: 

1) Mgr. Petr Hrubý seznámil Školskou radu se zprávou o hospodaření za rok 2017 

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

2018/2019. Ze 75 přihlášek celkově bylo přijato na obor Sociální činnost 8 žáků z 13, 

na obor Obchodní škola 7 žáků  z 18, na Praktickou školu 10 žáků do dvou tříd z 19, 

na obor Knihařské práce 5 žáků z 11, na obor Keramická výroba 5 žáků z 10 a na obor 

Šití oděvů 0 žáků ze 4. 

 Pan ředitel vysvětlil  princip přijímacích zkoušek na obor sociální činnost 

 Na obor Šití oděvů se bude ještě vypisovat 3. kolo přijímacího řízení 

 V současné chvíli probíhají závěrečné zkoušky učebních oborů 

 Výsledky maturitní zkoušky u oboru Sociální činnost byly úspěšné pro 3 žáky 

ze 7, kteří zkoušky konali, 4 neúspěšní budou opakovat část zkoušky, kterou 

nesložili, v září. 

 Závěrečné zkoušky oboru Obchodní škola úspěšně složili všichni 4 žáci 

3) Mgr. Hrubý seznámil Školskou radu s aktuálním děním v Jedličkově ústavu, jako 

nejdůležitější nadcházející akci vyzdvihl oslavy 105. výročí založení JÚ, konané 

netradičně 14. června (termín byl vybrán s ohledem na počasí) 

4) Rada prodiskutovala další směřování škol, Mgr. Řehoř seznámil Radu s probíhající 

revizí všech Školních vzdělávacích programů v JÚŠ a přiblížil možnosti a úskalí 

aktualizací a změn těchto programů. Nejblíže schválení jsou změny v ŠVP Obchodní 

školy a oboru Sociální činnost, které by měly platit již od příštího školního roku (jedná 

se především o obsahové aktualizace, hodinová dotace se nemění). V dalším 

rozšiřování nabídky programů je škola limitována prostorem, Mgr. Hrubý proto 

přiblížil Radě možnosti dostavby areálu. 

5) Za žaky poděkovala Štěpánka Šleisová za fungující Wi-Fi sít, která pomáhá zlepšit 

nejen vyučování, ale i volný čas, zejména žáků ubytovaných na Topolce. Další 

poděkování směřovalo ke všem pracovníkům za skvěle připravované akce pro 

všechny klienty JÚŠ, zmíněna byla např. společná akce s Ministerstvem vnitra ve 

Kbelích. Dotaz na stravování – proč je v jídelníčku pouze jedno jídlo k obědu a není 
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možnost výběru – zodpověděl Mgr. Hrubý. Současná situace je následkem 

personálního stavu v kuchyni. Jedná se o možnostech řešení situace, jedno z možných 

řešení by bylo dodavatelské zajištění některých jídel. 

6) O podnětech ze stran rodičů hovořila Mgr. Vítová. 

 Stravování – je zde prosba o vypuštění kuskusu z jídelníčku (hůře se jí 

některým dětem) 

 Nový web JÚŠ – rozvrhy na webu, zlepšit orientaci, aktualizovat některé 

informace 

 Dotaz na možnost fungování ranní družiny – zodpověděl Mgr. Herrmann, dle 

aktuálních informací by mělo jít o 1 dítě zajištěné asistentem 

 Dotaz na působení jedné z psycholožek, zda je vhodné, aby působila také v roli 

rodinné terapie 

7) Do bodu jiné se vešla následující témata 

 Na žádost zřizovatele (Hlavní město Praha) byl aktualizován kontakt na 

Školskou radu přes e-mail: skolskarada@jus.cz, ke kterému bude mít přístup 

jednatel Rady, který zajistí informovanost ostatních členů Rady. 

 GDPR – JÚŠ spolupracuje s pověřencem vysoutěženým MHMP pro 

příspěvkové organizace.  
 

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

zasedáním. 
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