
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 16. 5. 2018 
 

Přítomní: Ing. Michal Helemik, předseda, zástupce rodičů 

pan Jiří Klepetko, zástupce zřizovatele  

Mgr. Milan Schweigstill, zástupce zřizovatele  

Mgr. Lenka Havlíková, zástupce rodičů 

 PaedDr. Dana Hilská, zástupce pedagogického sboru  

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy, host  

Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, nově zvolená zástupkyně pedagogického sboru 

Mgr. Miroslava Renková, nově zvolená zástupkyně pedagogického sboru 

 

1) ZAHÁJENÍ A VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY 

Volba předsedy:  Ing. Michal Helemik 

Volba zapisovatele: Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová 

2) PODĚKOVÁNÍ BÝVALÝM ČLENŮM ŠKOLSKÉ RADY (PaedDr. Daně Hilské a RNDr. Karlu Šimánkovi) za 

působení a činnost ve Školské radě 

2) ŠKOLSKÉ RADA A SRPŠ  

Ing. Michal Helemik vejde v jednání s novým vedením SRPŠ, panem ŠÁMALEM. 

3) DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Požadavek ranního přímého autobusového spoje z Neratovic na Mělník se zástupcem zřizovatele 

Mgr. Milanem Schweigstillem 

Ranní neratovické spoje jezdit na Mělník přímo nebudou. 
 
Po projednání s IDSK (Integrovaná doprava Stč. kraje) jako organizátora dopravy bylo konstatováno, že by 
to bylo nesystémové opatření, které rozhodí taktové jízdní řády, což má negativní dopad na jiné uživatele 
spojů. Navíc časové zdržení zajížděním je jen 6-7 minut, což se nejeví jako pádný důvod k takovým 
úpravám. Autobusy ráno jezdí v intervalu 15 minut - tento interval by se narušil.  
 

4) ŠKOLSKÁ RADA PROJEDNALA A ODSOUHLASILA ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ŘÁDĚ 

OCHRANA OSOBNOSTI VE ŠKOLE V SOULADU S GDPR – projednání změny v bodě 6. 4. ve školním 

řádu a rozšíření o další bod 6. 5 následovně: 

6.4 Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, 

která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových 

záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). 

 6.5 Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude 

hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 



7 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

7.8 Ve všech prostorách školy (v době vyučování, o volných hodinách a přestávkách) je zakázáno 

kouření (včetně elektronických cigaret). Ve škole není zřízeno místo pro kouření. Zákaz kouření 

(včetně elektronických cigaret) se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve 

spolupráci se školou. 

4 Provoz a vnitřní režim školy 

4.10. Parkoviště v areálu školy slouží v době od 7:00 do 15:30 pouze zaměstnancům školy. 

5) ŠKOLSKÁ RADA PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOST PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE ZA ROK 2017 

6) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019  

Školská rada chce v září projednat s ředitelstvím školy návrh rozpočtu pro rok 2019. 

7) FINANCOVÁNÍ ŠKOLY – hledání dalších zdrojů financování (sponzoring). 

8) SPOLEČENSKÝ VEČER GJP MĚLNÍK 

Školská rada plně podporuje organizování Společenských večerů. 1. společenský večer měl kladné 

ohlasy. 2. společenský večer se bude konat 19. dubna 2019 v MKD Mělník. 

 

Zapsala Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová, 16. 5. 2018 




