
Zápis ze 4. zasedání školské rady 

 
Dne 31.8.2007 

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

zást. pedagog. D. Kejklíčková, D. Dvořáková,  

zást. zřizovatele p. V. Nováková 

hosté: ředitelka školy Mgr. H. Holcmanová, Mgr. J. Mikesková 

omluveni: p. M. Březinová, MUDr. E. Matějková 

 

 

PROGRAM: 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 

následnému uskutečňování takto: 

ŠVP byl vypracován pro 1. i 2. stupeň Základní školy Kmochova 943 

Hlavní koordinátorkou je Mgr. J. Wernerová 

Podle nového ŠVP se začíná vyučovat ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6. 

ročnících. V ostatních ročnících se nadále vyučuje podle vzdělávacích programů 

Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů. 

Pro každý předmět byly vypracovány tematické plány s časovou dotací, které 

obsahují předepsané očekávané výstupy, učivo, průřezová témata a vazby na 

ostatní předměty.  

 

ŠVP 1. stupeň                                                                                                        

V 1. třídě se začíná vyučovat anglický jazyk – 1 hodina týdně, ostatní předměty 

byly zařazeny do tematických okruhů – Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

Nově se zavádí pojmenování některých předmětů – Prvouka = Člověk a jeho 

svět, Pracovní činnosti = Člověk a svět práce. 

 

ŠVP 2. stupeň 

Předměty jsou vyučovány v oblastech – Člověk a společnost (dějepis, občanská 

výchova), Člověk a příroda (fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, výchova ke 

zdraví), Jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) 

Od 5. třídy se začíná vyučovat ICT (informačně komunikační technika) 

Pro 2. stupeň je možno využít 18 disponibilních hodin – dle dohody a potřeb 

vyučujících. 

 

ŠVP školní družiny 

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině je rozdělena do čtyř tematických 

celků podle ročních období. Náplň obsahuje rozvoj v oblastech: tělesná, 

pracovní, estetická, environmentální… 



Usnesení: Nadále bude v jednání přesun Patrika Haška ze 6.A na spádovou 

školu- Lipanská ul. Spolupráci přislíbila p. V. Nováková. 

 

Datum příští schůze bylo stanoveno na 13.11.2007 

 

Kolín 31.8.2007                                      Zapsala: Dana Kejklíčková 

 

                                                                Ověřovatel zápisu: Libor Darebný 

 


	Zápis ze 4. zasedání školské rady
	Dne 31.8.2007


