
Zápis z 5. zasedání školské rady 

 
Dne : 30. 10. 2007 

Přítomni: zástupci nezletilých žáků p. L. Darebný – předseda ŠR, 

                              p. M. Březinová 

                zástupci ped. sboru:          p.  D. Dvořáková 

             p. D. Kejklíčková 

                 zástupci zřizovatele:         p. V. Nováková 

                 hosté:           p. H. Holcmanová – ředitelka školy 

                                                           p. J. Mikesková – zástupkyně ředitelky 

Omluveni: MUDr. E. Matějková 

 

PROGRAM: 

1. Kontrola usnesení minulého zasedání – Patrik Hašek zůstává nadále žákem                            

    naší školy. 

 

2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2006 / 2007 – všichni přítomní  

    členové školské rady souhlasí se zněním výroční zprávy školy (připomínky:  

    formální chyby; dotazy – důvod penalizace – vysvětlila p. ředitelka – škola  

    nezaměstnává osobu se ZPS; kladně bylo hodnoceno velké množství akcí,  

    které škola pořádá nebo kterých se zúčastňuje). 

 

3. Plán ŠVP – p. Kejklíčková doplnila informace ke koncepci (1. stupeň,  

    2. stupeň, školní družina). 

    P. Mikesková hovořila o kritickém výběru akcí, které jsou škole nabízeny. 

    P. Holcmanová vysvětlila přítomným, že důvodem k tomu, že žák Hašek je  

    nadále žákem naší školy je matčin nesouhlas s jeho přestupem. 

    P. Holcmanová vysvětlila dotazy ke stavbě ŠVP a uvedla důvody, proč bude  

    na škole zavedena výuka AJ od 1. třídy. 

    P. Mikesková informovala o využití volného času dětí na 2. stupni, vysvětlila  

    funkci školního psychologa a výchovného poradce. 

    P. Holcmanová připomněla blížící se sté výročí založení školy ( financování,  

    případní sponzoři, příprava oslavy v září 2008, kontakt i s bývalými absolven- 

    ty školy). 

    P. Darebný – dotaz na způsob odhlašování obědů (lze do 12 hod. předchozího 

    dne nebo ten den do 7 hod. ráno, děti v době nemoci nemají nárok na oběd –  

- kromě prvního dne nemoci). 

 

 

Usnesení: 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu  o činnosti Základní školy Kolín II., 

Kmochova 943 za školní rok 2006 / 2007. 

 



Termín příští schůze byl předběžně stanoven na březen 2008. 

            

                                         Zapsala: D. Dvořáková 

                                         Ověřovatel zápisu: L. Darebný 

 

Kolín, 5. 11. 2007                                      
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