Zápis z jednání Školské rady
Základní školy a Mateřské školy Kájov
konaného dne 6. 3. 2019
Jednání zahájeno v 17 hodin
Přítomni: Ing. Hana Cibulková, Josef Beňo, Petra Michálková, Ing. Klára Bazalová, Petra Žílová,
Martina Kopřivová
Program:
1. Zahájení
2. Žádost matky dítěte o součinnost ŠR při řešení problémů v ZŠ
3. Závěr
Ad 1) Zahájení
Jednání školské rady zahájila předsedkyně Martina Kopřivová a přivítala přítomné.
Ad 2) Žádost rodiče o součinnost ŠR při řešení problémů v ZŠ
Školská rada se opět schází, aby zaujala konečný postoj ke stížnosti paní
. Na jednání,
které proběhlo 20. 2. 2019 byla přijata určitá opatření a bylo domluveno, jak bude škola i rodiče dále
postupovat.
Školská rada při ZŠ a MŚ Kájov na základě uskutečněných jednání a z nich vyplývajících skutečností
zaujímá toto stanovisko:
Individuální tresty – Děti si samy hlasováním zvolí, jakým způsobem odčiní porušení „třídního
pravidla“,
Stání na hanbě za trest – nepoužívá se a nesmí se používat!
Krátkodobé stání z důvodu zklidnění žáka je možné použít pro zajištění bezpečnosti dítěte.
Rušení hodin TV za trest – Nepřípustné.
Mluvení v jídelně – Při jídle se může mluvit, ne křičet. (Problém s

byl výjimkou)

Zrušení „čmáráků“ – Děti si samy odhlasují postih – pokud by bylo dětmi odsouhlaseno psaní do
„čmáráku“ potom zůstane, jinak nepoužívat. Třídní učitelka informuje radu o tom, jaký postih si
děti vybraly.
V případě
navíc třídní učitelka seznámí s výsledkem volby nejprve jeho rodiče, potom
za přítomnosti rodičů také
.
Čtení pohádky v družině – Zabavit děti zajímavou činností, hledět na to, aby byl klid pro ty, které
pohádka zajímá.
Výměna třídního učitele ve 2. tř. – ŠR nesouhlasí s výměnou.
Rozdělení 2. třídy – ŠR nesouhlasí s rozdělením.
Dle názoru školské rady se škola snaží činit vstřícné kroky, které se zatím míjejí účinkem.
Děti by měly být vedeny tak, aby se naučily ctít a dodržovat stanovená pravidla, s tímto se budou
setkávat po celý svůj život.
Ad 3) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19 hod
Zapsala : Martina Kopřivová

