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Zápis 

ze zasedání Školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy 

Beroun, které se konalo dne 12. 7. 2021 

 

I. Prezenční listina 

Přítomni: 

- Členové školské rady za pedagogické pracovníky: 

- Mgr. Adam Holý 

- Mgr. Lucie Novotná 

- Mgr. Ivan Javůrek 

 

- Členové školské rady za zřizovatele 

- Mgr. Tereza Houšková 

- MgA. Magdalena Součková 

- Ing. Kateřina Vognarová 

 

- Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

- Bc. Jan Kubát 

- Branislav Kubáň  

- Jiří Klimeš 

 

Jednalo se o první zasedání nově zvolené školské rady na funkční období od 12. 7. 

2021 do 12. 7. 2024, svolané ředitelem školy, Mgr. Ivanem Součkem. 

Zasedání školské rady příspěvkové organizace Jungmannovy základní školy Beroun 

(dále jen školské rady) se zúčastnilo všech 9 členů. 

 

II. Program 

1) Informace ředitele školy 

- Ředitel školy Mgr. Ivan Souček v krátkosti informoval členy nově zvolené 

školské rady o činnosti školské rady 

 

2) Volba předsedy školské rady 

- Následně se přistoupilo k volbě předsedy školské rady. Za předsedu školské 

rady byl navržen Bc. Jan Kubát. 

-  Pro jeho zvolení hlasovali všichni členové školské rady.  
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3) Schválení jednacího řádu školské rady  

- Ředitelem školy Mgr. Ivanem Součkem byl ke schválení předložen jednací řád 

školské rady příspěvkové organizace JZŠ Beroun platný pro funkční období 

od 12. 7. 2021 do 12. 7. 2024.  

- Jednací řád byl prostřednictvím hlasování schválen všemi členy školské rady 

v předloženém znění s účinností dne 12. 7. 2021. 

- Schválený jednací řád je přílohou tohoto zápisu.  

 

4)  ŠR byla seznámena s úpravou ŠVP  - dotace vyučovacích hodin. Důvodem je 

navýšení hodin informatiky na 1. stupni školy. Na 2. stupni není potřeba měnit 

počet hodin, stávající ŠVP odpovídá současným požadavkům na počet hodin 

v ročníku. Viz příloha. 

Školská rada se seznámila a vyjádřila se ke školnímu vzdělávacímu 

programu. Bere na vědomí rozšíření hodin informatiky předepsané RVP. 

 

5)       Různé: 

          Pan Kubáň vznesl dotaz ohledně váhy školních tašek žáků. ŘS upozorní 

kolegy na pracovní poradě na začátku školního roku, aby žáci nosili jen 

potřebné věci. 

           Pan Kubát měl dotaz na klimatizaci školy. ŘŠ zjistí u pana místostarosty 

v jakém stavu je projekt a bude informovat na příští školské radě. 

6) Termín příštího zasedání  

- Další zasedání školské rady bylo předběžně naplánováno na 12. 10. 2021. 

Termín bude upřesněn do konce měsíce září. 

 

 

V Berouně dne 12. 7. 2021 

Zapsal: Mgr. Ivan Souček 

 

Předseda ŠR: Bc. Jan Kubát 

 

Ověřil:    

 

 

 


