
Zápis z 2. jednání školské rady dne 9.1.2017  

Přítomni: Ing. Šárka Soukupová 

Mgr. Svetlana Košičárová 

Ing. Olga Měkotová 

Radka Holeštová 

Petr Holeček 

Jan Špaček 

Hosté:    Mgr. Jiřina Hereinová – ředitelka ZŠ 

Ing. Ivana Pacholíková – zástupkyně ředitelky ZŠ 

 

Program schůzky: 

Přivítání hostů a členů ŠR 

Doplnění a změny školního řádu: 

 

1. Doplnění v části práva a povinnosti žáků v souvislosti se změnou Školského zákona k 1.9.2016 

2. Doplnění vnitřního režimu školy v souvislosti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 

3. Změna bodu A., b), číslo 16: platného od 1.2.2017 

Ředitelka školy Mgr. Jiřina Hereinová seznámila členy školské rady podrobně s doplněním a změnou 

školního řádu. 

Členové školské rady vzali na vědomí tyto změny: 

doplnění v části A – Základní pravidla chování žáků, bod a) Práva žáků, číslo 8.: platný od 1.9.2016 

- Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 

školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 

a své stanovisko k nim odůvodnit. 

doplnění v části C – Vnitřní režim školy (pod bod 3): platnost ode dne seznámení (PR 22.11.2016) 

- Každý se zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje 

známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické 

osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům. 

Členové ŠR souhlasili se změnou bodu A., b), číslo 16:  platnost od 1.2.2017 

- Po celou dobu pobytu žáka ve škole a během školních akcí je zakázáno používat veškerá mobilní 

zařízení (např. telefon, tablet, Ipad, notebook). Před vstupem do budovy školy žák zařízení vypne a zapne 

jej teprve po odchodu ze školy. Škola za mobilní zařízení žáků nenese žádnou zodpovědnost. Porušení 

tohoto nařízení bude řešeno dle klasifikačního řádu. 

                                                                                       

Zapsala: Ing. Šárka Soukupová, předsedkyně školské rady 

V Kralupech nad Vltavou dne 9. ledna 2017                                                                                             


