
Zapsal:   Jiří Řehoř 

Zápis ze zasedání Školské rady při JÚŠ ze dne 10. října 2018  
Přítomni:  

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

Přizvaní hosté:  

Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Antonín Herrmann,  

Omluveni:  

Mgr. Zuzana Miščíková,  Mgr. Petr Prchal 

Ostatní absence: 

Mgr. Martin Slabý 

 

Program: 
 

1) Projednání výroční zprávy za rok školní rok 2017/2018 

2) Aktuální dění v JÚŠ 

3) Diskuze o dalším směřování škol, úpravy ŠVP 

4) Podněty ze stran žáků JÚŠ 

5) Podněty ze stran rodičů a dalších přítomných 

6) Jiné                                                                         

 

 

Průběh zasedání: 

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

2017/2018 která musí být projednána a schválena do poloviny října 2018. 

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

Výroční zpráva za rok 2016/17 byla schválena, pro hlasovali 3 přítomní 

členové a 1 člen korespondenčně, 0 proti, 2 členové ŠR se hlasování z důvodu 

nepřítomnosti nezúčastnili 

2) K aktuálnímu dění s připravil příspěvek Mgr. Hrubý: 

 dokončeny úpravy učebních prostor na Staré budově, především šlo o úpravy 

sociálního zařízení a zázemí 

 úprava EPS na domově Tapky – nyní umožňuje okamžitou a přesně zaměřenou 

reakci při požáru, připojena na vzdálený dohled. 

 nové hřiště pro mateřskou školu v objektu v Sevřené ulici 

 nové automatické dveře u tělocvičny na Topolce 

 doplnění kolektivu kuchařek 

 proběhly seznamovací pobyty nových středoškoláků v přípravném týdnu a 

následně také adaptační pobyt na RS Buková, během září se také zvýšil počet 

škol v přírodě 

 investice na RS Buková – bude k dispozici nový automobil 4x4, v opravě 

stávající Mercedes – mikrobus, bude připraven pro příští sezonu. 

 autopark rozšiřujeme v Praze též o mikrobus Ford s el. plošinou – ve výrobě. 

 Velké téma, které zajímá nejen rodiče žáků je parkování v areálu JÚŠ a jeho 

okolí, omezení vjezdu do areálu bude pomocí závory a videotelefonu, od 6 do 

9 h bude bez omezení, případní zájemci o dlouhodobé parkování se obrátí na 

vedení JÚŠ 

3) Příspěvek o úpravách ŠVP přednesl J. Řehoř: 

 dokončeny úpravy ŠVP pro Sociální činnost a Obchodní školu 



Zapsal:   Jiří Řehoř 

 plán na zapracování úprav na ŠVP pro ZŠ, ujištění, že ŠVP pro ZŠ vychází a 

nadále bude vycházet z RVP pro ZV 

 diskuze o směřování škol,  

4) Podněty za žáky JÚŠ přednesla Š. Šleisová: 

 Ranní kontroly ve třídách - měly by probíhat tak, aby co nejméně narušovaly 

výuku - domluveno s A. Herrmannem 

 Změna hesla k Wi-Fi – proběhla kvůli zabezpečení sítě, bude třeba vždy za 

několik měsíců případně dle potřeby provést, případné snížení výkonu na TOP 

bude řešeno se správcem sítě. 

 Zveřejňování rozvrhu již v přípravném týdnu (na konci srpna) – lze, ale 

mnohdy se ještě mění, proto jistější je až první zářijový týden 

5) Podněty ze stran rodičů přednesla Mgr. Vítová 

 Diskuze kolem řešení situace ve třetí třídě 

 Ranní družina – případní zájemci by měli kontaktovat vedení 

 Diskuse k tématu výuky znakového jazyka. Ředitel JÚŠ bude kontaktovat pro 

rok 2018/2019 PhDr. R. Majerovou, která výuku dlouhodobě organizuje. 

6) Školská rada obdržela usnesení zřizovatele (Magistrát hl. m. Prahy) o jmenování 

nových členů Školské rady při JÚŠ 

- Zřizovatelem byl potvrzen Mgr. Petr Prchal 

- Nově jmenovaným členem je Mgr. Albert Kubišta 

- Nově jmenovaný člen bude v nejbližší době kontaktován jednatelem ŠR a 

kontakt na něj předán ostatním členům ŠR 

 

 

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

měsíc před zasedáním. 

                                                                                                                                                      


