
Zápis z 1. zasedání školské rady 
 

dne  22. 2. 2006 

přítomni :zást. nezletilých žáků p. Markéta Březinová, p. Libor Darebný 

    zást. pedagog. pracovníků Mgr. Dana Kejklíčková, Mgr. Dana Dvořáková 

    zást. zřizovatele p. Vladimíra Nováková, MUDr. Eva Matějková 

    hosté - ředitelka školy Mgr Hana Holcmanová, zást. řed. Mgr. Jana Mikesková 

PROGRAM: 

1. Ředitelka školy Mgr. Hana Holcmanová přivítala všechny přítomné a uvedla je do    

problematiky činnosti školské rady (ŠR) na ZŠ Kolín II., Kmochova 943. 

2.  ŠR schválila jednací řád ŠR bez připomínek. Jednací řád nabývá platnosti 22. 2. 2006. 

3.  Členové ŠR zvolili předsedu ŠR   - pana Libora Darebného 

                            místopředsedu ŠR  - paní Vladimíru Novákovou 

                                    zapisovatelky - Mgr. Danu Kejklíčkovou, Mgr. Danu Dvořákovou 

4. Členům ŠR byly předloženy k prostudování a připomínkování školní řád a pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách. Pokud budou vzneseny 

připomínky nebo dotazy, svolá předseda ŠR jednání ŠR na středu 15. 3. 2006 v 15 hod. 

V případě, že připomínky nebudou ( do 3. 3. 2006), považuje ŠR oba dokumenty za 

schválené. 

5.  Program a plán práce ŠR na rok 2006: 

     1. schůze ŠR 22. 2. 2006  - schválení jednacího řádu 

                                               - příprava schválení dokumentů z bodu 4. 

                                               - vytvoření a schválení plánu práce na rok 2006 

     2. schůze ŠR (říjen 2006) - schválení výroční zprávy o činnosti školy 

                                               - projednání návrhu rozpočtu právnické osoby ( školy) na další   

                                                 rok  a dále viz §168/f 

     Pedagogická rada v listopadu 2006 – Mgr. Dvořáková a Mgr. Kejklíčková budou  

                                                                 informovat pedagog. pracovníky o výsledcích   

                                                                 činnosti ŠR 

     Třídní schůzky v listopadu 2006 – p. Březinová a p. Darebný budou informovat zákonné   

                                                             zástupce nezletilých žáků o výsledcích činnosti ŠR                                    

     Listopad 2006  – p. Nováková a MUDr. Matějková budou informovat zřizovatele 

                                o výsledcích činnosti ŠR 

     Průběžně – ŠR se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává  

                        inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení 

                        řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

                        školství a dalším orgánům státní správy (§ 168/e,g,h) 

6.  Diskuze – aktivity školy, školní sběr, škol.časopis,  přínos lávky přes Labe pro žáky naší  

                      školy, nebezpečná dopravní situace v okolí školy… 

7. Usnesení –  ŠR schválila jednací řád s platností od 22. 2. 2006.  

-  Členové ŠR do 3. 3. 2006 prostudují a mohou připomínkovat (e-mailem   

předsedovi ŠR)  školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání                  

žáků na ZŠ. Předseda v případě potřeby svolá nové zasedání ŠR. 

                      -  ŠR schválila program a plán práce ŠR na rok 2006. 

 

Kolín, 22. 2. 2006                                               zapsala Mgr. Dana Dvořáková 
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