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Zápis 

ze zasedání Školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy 

Beroun, které se konalo dne 22.05.2019 

 

I. Prezenční listina 

Přítomni: 

- Členové školské rady za pedagogické pracovníky: 

- Mgr. Adam Holý 

- Mgr. Lucie Novotná 

- Mgr. Ivan Javůrek 

 

- Členové školské rady za zřizovatele 

- Martina Šamanová 

 

- Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

- Ing. Štěpánka Abrahámová  

- Mgr.Štěpánka Režňáková 

- Bc. Branislav Kubáň 

Omluveni: 

- Mgr. Tereza Houšková 

- Jitka Zálomová 

 

Zasedání školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy Beroun 

(dále jen školské rady) se zúčastnilo 8 členů. 

II. Program 

1) Doplnění člení Školské rady 

- Dne 6.11.2018 byl v doplňkových volbách jako zákonný zástupce do ŠR za 

nezletilé žáky zvolen pan Bc. Branislav Kubáň, který nahradil v členství paní 

Kamilu Machalovou.  

 

2) Projednané dokumenty 

- Nebyly aktuálně žádné dokumenty k projednání.  
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3) Informace ředitele školy  

 

- Ředitel školy referoval o: 

 

 zápisech do 1. tříd – ve šk. roce 2019/ 2020 budou 3 první třídy po 26 žácích; 

uděleno bylo 20 odkladů 

 

 nedostatku volných míst v 6. třídách pro žáky z okolních obcí, jejichž žádost o 

studium musela být kvůli plnému obsazení 6.tříd zamítnuta 

 

 školní akademii, která proběhla u příležitosti 150 let od založení JZŠ 

 

 personální oblasti: z důvodu MD u dvou kolegyň byl od 1.2.2019 pedagogický 

sbor posílen o nového kolegu (plný úvazek) a úvazek druhé kolegyně byl 

rozdělen mezi stávající pedagogy. Od 1.9.2019 nastoupí nová kolegyně 

(absolvent) s kvalifikací Př + Tp. Od stejného data bude nutné reagovat na 

personální změny týkající se školní družiny. Aktuálně jsou řešeny pozice 

asistentů pedagoga. Výhledově je další školní rok po personální stránce 

zajištěn. 

 

 Zkvalitnění výuky cizích jazyků - od 1.9.2019 je nově dojednán další rodilí 

mluvčí pro výuku anglického jazyka v 1.-4. ročníku 

 

 prováděných opravách a přípravách PD 

o oprava sborovny pro asistenty pedagoga;  

o proběhl tepelný audit se zpracováním podkladů pro rekuperaci 

s klimatizací a následné stavební úpravy (zateplení, výměna oken) 

o v realizaci jsou architektonické studie a statické plány na rozšíření 

šaten, nástavba nad kuchyňkou a šatnami 

o příprava dokumentace do OP zahrada – geodetické zaměření 

o objednáno provedení studie o realizaci zastřešení školního hřiště 

o oprava rozvodných skříní, rozvodů el. vedení a osvětlení na chodbách 

2.stupně školy 

 

 

4) Termín příštího zasedání  

Další zasedání školské rady je plánováno na 23.10.2019 od 16:30 hod.  

 

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

 

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


