
Zápis z 3. zasedání školské rady 
 

 

Dne 27. 3. 2007 

Přítomni: zást. nezletilých žáků p. M. Březinová, p. L. Darebný – předseda ŠR 

                zást. pedagog. pracovníků  D. Kejklíčková 

                zást. zřizovatele p. V. Nováková 

                hosté – ředitelka školy Mgr. H. Holcmanová 

Omluveni: MUDr E. Matějková, Mgr. D. Dvořáková 

 

 

PROGRAM: 

1. Kontrola splněných úkolů  - na minulém zasedání ŠR nebyly zadány. 

  

2. Projednání závěrů z mimořádné tř. schůzky 5. roč. konané dne 15. 3. 2007. Stížnost rodičů 

v otevřeném dopise zaslaného na sociální péči, která se týká žáka Patrika Haška. Svým 

chováním narušuje práci v tř. kolektivu.  

Dále bylo podáno trestní oznámení na p. Vaškovou ohledně zanedbání povinné péče o své 

děti na oddělení Policie ČR v Kolíně. 

 

3. ŠR projednala návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, který předložila p. řed. H. 

Holcmanová. K rozboru se též vyjádřila kladně p. V. Nováková 

 

4. Byl podán požadavek u TPCA na vytvoření projektu na rekonstrukci učebny CH – F. 

 

5. Prezentace úspěchů žáků v různých soutěžích a olympiádách. 

 

6. Informaci tř. učitelům na ped. radě podá p. D. Kejklíčková  ohledně odvolání žáka v případě 

nesouhlasu s klasifikací. 

 

 7.  Plán práce na rok 2007: 

1. schůze ŠR 27. 3. 2007: 

      - zpráva o hospodaření školy 

                  - vytvoření a schválení plánu práce na rok 2007 

2. schůze ŠR ( říjen 2007): 

                  - schválení výroční zprávy školy 

      Pedagogická rada v listopadu 2007 – Mgr. Dvořáková a Mgr. Kejklíčková budou     

                                                                  informovat pedagogické pracovníky o výsledcích   

                                                                  činnosti ŠR 

      Třídní schůzky v listopadu 2007 – p. Březinová a p.Darebný budou informovat zákonné 

                                                              zástupce nezletilých žáků o výsledcích činnosti ŠR 

      Listopad 2007 – 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 ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, 

                         orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní  

                         správy (§ 168/e,g,h) 



                                                              

 

 

7. Diskuse – návrh na zlepšení informací rodičům o datech a požadavcích o různých soutěžích a 

olympiádách (jinak než na internetu). 

 

9. Usnesení  - na příští schůzi ŠR bude zhodnocen plán ŠVP. Koordinátorka ŠVP Jana 

Wernerová podá zprávu na pedagogickě radě dne 23. 4. 2007. 

      ŠR bude spolu s vedením školy usilovat o přesunu žáka Patrika Haška na ZŠ Lipanská,  

      kam tento žák spádově patří. 

 

     Datum příští schůze bylo stanoveno na 13. 11. 2007 

                                                                              

 

Kolín, 29.3. 2007 

 

                                                              Zapsala:  D. Kejklíčková  

 

     

 Ověřovatel zápisu:  L.Darebný 
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