
Zápis z jednání Školské rady, 
konaného dne 22. 10. 2009 v budově ZŠ   

Komenského č.288, Jilemnice 
 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Vejcl, Mgr. Dominika Kožnarová, PaedDr. Václav Korbelář, Petr Hanuš, 
Ing. Kateřina Škvorová 

  
Omluveni: MUDr. Jiří Kalenský 
 
Neomluveni:  - - 
 
Program jednání:  
1) Úvod, shrnutí prázdninových aktivit 
2) Nový školní rok – informace o chodu školy 
3) Projednání výroční zprávy 
4) Odchod ing. Riegra do důchodu – nutno zajistit náhradu  
5) Diskuse    
 
 
ad 1/ PaedDr. Václav Korbelář shrnul činnost a nejdůležitější události od posledního jednání: 
 

rozpočet navýšen o mimořádný příspěvek 240 tis., tj. celkem 400 tis. – využití: 
 
- zakoupena další interaktivní tabule  do učebny fyziky, vybavení dvou tříd dataprojektory a 

multimediálním vybavením, zakoupení dalšího počítače do sborovny a do tříd, rozvedení internetu, 
vymalování tříd (50 tis.), výměna světel – nové zářivky, zakoupeny dvě sady nových nábytků, 
odstranění závad z hyg. kontroly – zajištěn dostatek teplé vody a vysoušečů, oprava čelní fasády + 
oken (využití grantu), oprava úžlabí na střeše (měď) 

 
2 katastrofy během prázdnin:  

 
- záplava zač. července – v kotelně byl více než 1 m vody, šatny plné vody, nyní uklizeno, 

vymalováno, sepsány škody a předáno pojišťovně, bylo nutno zakoupit čisticí stroj na podlahy, 
zaplatit frézu atd.– až 200 tis. škody 

 
- 21. 9. – velké rány během bouřky – zničeny síťové karty, počítačová síť, počítače – až 50 tis. škody 

pro pojišťovnu 
 
- mimořádné úsilí na likvidování škod vynaložil personál školy (Mgr. Milan Půlpán, Mgr. Zdeněk 

Vejcl, PaedDr. Václav Korbelář, p. Václav Jindřišek) 
 

 
 

ad 2/  Ředitel ZŠ Mgr. Zdeněk Vejcl informoval členy Školské rady o organizačním členění školy, o její 
kapacitě, o očekávaném vývoji v počtu žáků, o naplněnosti tříd a o dalších skutečnostech, vztahujících 
se k chodu školy v tomto školním roce: 

 
- současný stav 316 dětí, 15 tříd ( 8 tříd na I. stupni, 7 tříd na II. stupni), neosvědčilo se spojování 

sportovních a nesportovních tříd s malým počtem žáků, proto jsou v šestém ročníku děti rozděleny i 
přes malý počet žáků (přihlásilo se málo dětí z vesnic)  

 
- úspěchy ve sportu – Kinderiáda 

 
- spolupráce s Polskem skončila (výměna vedení v Polsku), zahájena úspěšná spolupráce s 

Holandskem 
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- během září a října proběhly tradiční výlety na Krkonoše pro všechny třídy, 6. třída absolvovala 
poznávací a ekologický týden na Rýchorách, akce „Děti, pozor, silnice!“, protidrogová hra, festival 
česko-polského filmu, příprava projektů „činnostního učení“, rozjeta výuka II. cizího jazyka (od 7. a 
8. tříd) a mediální (komunikační) výchovy, nabídka kroužků a akcí (divadla, bruslení) se trochu 
potýká s menším zájmem, probíhají burzy škol, 17. 12. bude besídka („akademie“) ve Společenském 
domě Jilm. 

 
 

ad 3/ Výroční zpráva předložena a probrána, v loňském roce proběhla kontrola hospodaření s finančními 
prostředky – v pořádku, bez závad proběhla i odborná prohlídka zaměřená na archivaci a skartaci. 

 
 

ad 4/  Ing. Rieger odešel do důchodu, zřizovatel byl zatím prostřednictvím pí Kuříkové požádán, aby 
jmenoval nového zástupce do ŠR. 

 
 
ad 5/ Závěrem byla diskutována následující témata: 

� možnosti, jak přilákat více žáků (komise rozvoje podnikání – rozšíření možností stavět v Jilemnici 
na tzv. „Bubnu“) 

 
 
Opatření:  Nebyla přijata 
 
 
Termín příštího jednání Školské rady byl předběžně stanoven na březen, ev. na začátek dubna 2010. Přesný 
termín bude stanoven dodatečně. 
 
Zápis vyhotoven dne 20. 11. 2009.  
 
Zapsala Mgr. Dominika Kožnarová  
 
 
 
 
 ……………………………........... 
 Mgr. Dominika Kožnarová 
  předsedkyně ŠR 
 
 
 
Kontaktní adresy členů ŠR – email: 

Mgr. Dominika Kožnarová dominika.koznarova@seznam.cz 
Petr Hanuš hanus-voda@tiscali.cz 
PaedDr. Václav Korbelář vasekkorbelar@tiscali.cz 
Ing. Škvorová skvorova.k@komenskeho288.cz 
MUDr. Jiří Kalenský jiri@kalensky.cz 
Ing. Josef Rieger rieger@mesto.jilemnice.cz 
 
 
Adresa školy: centrum@komenskeho288.cz 
 


