
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané dne 27. října 2015 v 15.00 hod. 

ředitelna ZŠ Jablunkov  

 

Číslo zápisu: 3 

 
Přítomní: Mgr. Pavel Kantor, Mgr. Magda Kluzová, Mgr. Anna Tacinová, Luboš Čmiel, Táňa 

Čmielová, DiS., Romana Kaleta Strumienská  

Omluveni:  Mgr. Terezie Műllerová 

Host: Mgr. Jana Sagitariová, předsedkyně základní odborové organizace při ZŠ Jablunkov 

 

Projednávané záležitosti: 

1) Úvod – přivítání přítomných členů 

2) Schválení výroční zprávy – školní rok 2014 – 2015 

3) Podnět Mgr. Jany Sagitariové  

- projednávání současné situace ŠJ při ZŠ Jablunkov jako samostatné příspěvkové 

organizace (oficiální stížnost pracovníků na vedoucí organizace) 

- po vyslechnutí informací a projednání podnětu se školská rada písemně vyjádřila 

k dané situaci (viz. dokument přiložen k zápisu); toto vyjádření bude předáno Mgr. 

Sagitariové k dalšímu jednání 

4) Čerpání rozpočtu – rok 2015 

5) Návrh rozpočtu pro r. 2016  

– předložený návrh doplněn o možnost instalace kamery na nové dopravní hřiště před 

budovou ZŠ vč. jeho osvětlení 

6) Různé 

- podání informace k chování žáků 6. tříd 

- v případě dětí, které zůstanou po vyučování po škole, je povinnost pedagoga oznámit 

tuto skutečnost rodičům (telefonicky, zápisem do ŽK) 

 

 

Zápis provedla: Čmielová T., DiS. 

Dne: 20.11.2015 



Školská rada při ZŠ Jablunkov 

Lesní 190 

739 91  Jablunkov 

 

 

VYJÁDŘENÍ 

 

Dne 27.10.2015 byl členy Školské rady při ZŠ Jablunkov projednán podnět 

předsedkyně základní odborové organizace při ZŠ Jablunkov p. Mgr. Jany 

Sagitariové, ve věci řešení nepříznivé situace vzniklé v příspěvkové organizaci ŠJ při 

ZŠ Jablunkov – oficiální stížnost pracovníků na vedoucí organizace. 

 

Po projednání této záležitosti rozhodla Školská rada vydat písemně toto vyjádření: 

 

„ Školská rada při ZŠ Jablunkov, podporuje návrh základní odborové 

organizace při ZŠ Jablunkov, zastoupené předsedkyní p. Mgr. Janou 

Sagitariovou ve věci sloučení školní jídelny při ZŠ Jablunkov 

(příspěvkové organizace) pod ZŠ Jablunkov v jednu organizaci.“  

 

 

 

V Jablunkově dne 20.11.2015       …………………………………………………………………….. 

                                                   Čmielová Táňa, DiS.                                               

                                              Předsedkyně ŠR při ZŠ Jablunkov 

                                                  


