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Zápis 

ze zasedání Školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy 

Beroun, které se konalo dne 16.10.2018 

 

I. Prezenční listina 

Přítomni: 

- Členové školské rady za pedagogické pracovníky: 

- Mgr. Adam Holý 

- Mgr. Lucie Novotná 

- Mgr. Ivan Javůrek 

 

- Členové školské rady za zřizovatele 

- Jitka Zálomová 

- Martina Šamanová 

 

- Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

- Ing. Štěpánka Abrahámová  

- Štěpánka Režňáková 

Omluveni: 

- Mgr. Tereza Houšková 

Zasedání školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy Beroun 

(dále jen školské rady) se zúčastnilo 7 členů. 

II. Program 

1) Rezignace na členství 

- Školská rada vzala na vědomí rezignaci na členství paní Kamily Machalové ze 

dne 22.8.2018.  

- Doplňkové volby do Školské rady proběhnou 6.11.2018. 

 

2) Projednané dokumenty 

- Školská rada vzala na vědomí Výroční zprávu školy za školní rok 2017-2018 

ze dne 30.9.2018.  

- Školská rada schválila Výroční zprávu. Pro hlasovalo všech 7 přítomných 

členů.  
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3) Informace ředitele školy k zahájení nového školního roku 2018/2019 

 

- Ředitel školy referoval o: 

 

 Potřebě, obsadit zástupce rodičů do stravovací komise města Berouna 

 

 personální oblasti: od 1.9.2018 došlo ke stabilizaci pedagogického sboru, který 

byl nově doplněn o 4 asistenty pedagoga 

 

 kapacitě školy - od 1.9.2018 čítá škola 756 žáků rozdělených do 27 tříd.  

 

 provedených pracích o prázdninách: opravy podlah, elektrických rozvodů, 

renovace podlah v tělocvičnách  

 

 výměně audiotechniky v jazykové učebně, zakoupení  9 nových keramických 

tabulí na 2.stupeň. 

 

 výměně počítačové techniky ve třídách a čerpání finančních prostředků 

z poloviny z OP VVV Šablony a z poloviny z rezervního fondu školy 

 

 přípravě rozpočtu na příští rok – sanace sklepů, rozvodné skříně a elektřina na 

chodbách, rekonstrukce podlah v učebnách.  

 

 snaze prosadit do rozpočtu na rok 2019 přípravu: projektové dokumentace na 

zastřešení školního hřiště, projekt. dokumentace na půdní vestavbu jako 

učebny na dělení tříd, projekt. dokumetaci na klimatizaci do tříd 

 

 

4) Termín příštího zasedání  

Další zasedání školské rady je plánováno na 22.5.2018 od 16:30 hod.  

 

Zapsala:  Ing. Štěpánka Abrahámová ……………………………… 

 

Ověřila:  Mgr. Lucie Novotná              ………………………………. 


