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ŠKOLSKÁ  RADA  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  JIŘÍKOV, okres Děčín 

Sídlo: Moskevská 740, 407 53 Jiříkov 

 
USNESENÍ 

 
ze 
 

zasedání Školské rady ZŠ Jiříkov 
ze dne 17. 6. 2019 v 16:00 hod., v budově ZŠ Jiříkov 

 
1. Program: 

 

a) Projednání zpráv o kontrolních činnostech 
b) Zapojení školy do projektu Formativní hodnocení 
c) Plánované aktivity pro školní rok 2019/2020 
d) Plánované opravy, nákupy – čerpání rozpočtu 
e) Diskuse 
 
2. Školská rada vzala na vědomí uvedené body programu 
 

    Závěry ze Školské rady 
 

3. Školská rada projednala a schválila: 
 

a) Projednání zpráv o kontrolních činnostech 
 

b) Zapojení školy do projektu Formativní hodnocení – Mgr. Kateřina Sladká, Mgr. 
Miroslava Kubešová, pí Šárka Kontárová – zapojily žáky do 1. strategie, 
předávají zkušenosti formou setkání na metodických komisích 
 

c) Plánované aktivity pro školní rok 2019/2020 – postupná elektronifikace 
dokumentace pro žáky – elektronických žákovských knížek, pro žáky bez 
internetového připojení budou stále k dispozici analogové žákovské knížky 
 

d) Plánované opravy, nákupy – čerpání rozpočtu (viz příloha č. 1) 
 

e) Diskuse 

 Aktivity školy na veřejnosti 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Sladká 
 
Ověřil: Bc. Vít Sádovský 
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Příloha č. 1 
 

Budova 680 – 1. stupeň: 

Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, která nutně potřebují zmodernizovat  

Další malování tříd 

Další výměna a rekonstrukce podlah ve třídách  

Malá tělocvična – nezbytné přelakování podlahy 

Výhledově počítat se zřízením počítačové učebny v rozsahu 20 školních počítačů 

Dokončení výměny starého nábytku ve třídách za nový 

 

Budova velké tělocvičny 

Kompletní výměna parket (staré jsou již obroušené, těžko opravitelné) 

Oprava stropu v přístřešku 

Výmalba celého prostoru velké tělocvičny 

Nově potáhnout schody na balkón (lino je zvlněné, hrozí možnost úrazu) 

 

Budova 740 – 2. stupeň 

Rekonstrukce školní kuchyňky – výměna dlažby, kamen, kuchyňských linek 

Výmalba chodeb 

Výmalba toalet 

 

Školní dílna: (v současné době nejpodstatnější investice) 

Výměna oken  

Zajištění dalšího topení (stávající akumulační kamna nevytopí celý prostor) 

Nutná rekonstrukce celého objektu 

   

Školní jídelna: (v současné době nejpodstatnější investice) 

Modernizace prostoru pro výdej obědů – de facto se neopravovalo dvacet let, nyní 
alespoň drobné materiální opravy z důvodu zajištění bezpečnosti při vydávání 
obědů 

Postupná modernizace kuchyňského vybavení – nefunkční sporák (používají se 
pouze hořáky) 

Nákup nové lednice, pultu pro přípravu svačin pro žáky – bude realizováno v rámci 
další doplňkové činnosti, o jejíž povolení budu teprve žádat 

Oprava zdí – pukliny ve stěnách (zatím zamalováno, nicméně řešeno nouzově) 

Nákup stolů, židlí – modernizace prostoru pro žáky 

Modernizace prostoru pro zaměstnance – výměna lina (i na sociálním zařízení) 
 

 


