Zápis ze 6. zasedání školské rady
Dne 8. 4. 2008
Přítomni: zást. nezletilých: p. L. Darebný – předseda ŠR, p. M. Březinová
zást. zřizovatele: p. V. Nováková
zást. pedagog. D. Kejklíčková, D. Dvořáková
hosté: ředitelka školy Mgr. H. Holcmanová, Mgr. J. Mikesková
omluveni: MUDr. E. Matějková

PROGRAM:
Plán práce na rok 2008:
1. schůze ŠR 8. 4. 2008:
– výchovné problémy sourozenců Vaškových
– zpráva o hospodaření školy
– umístění žáka Patrika Haška do diagnost. ústavu
– vytvoření a schválení plánu práce na rok 2008
2. schůze ŠR ( říjen 2008):
- schválení výroční zprávy školy
Pedagogická rada v listopadu 2008 – Mgr. Dvořáková a Mgr. Kejklíčková budou
informovat pedagogické pracovníky o výsledcích
činnosti ŠR
Třídní schůzky v listopadu 2008 – p. Březinová a p.Darebný budou informovat zákonné
zástupce nezletilých žáků o výsledcích činnosti ŠR
Listopad 2008 – 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)
Kontrola plnění úkolů z posledního zasedání ŠR – všechny úkoly byly splněny.
Výchovný problém dětí Vaškových: odezva na dopis rodičů žáků tř. 8. A
p. ředitelka podala zprávu o výsledcích, které proběhly u soudu. Jednání bylo odloženo s
podmínkou a s ohledem na další chování dětí Vaškových.
Žák Patrik Hašek je v současné době umístěn v diagnostickém ústavu v Rybitví – byla
předložena zpráva o jeho chování.
P. ředitelka podala podrobnou zprávu o hospodaření školy, s menším doplněním p. Novákové.
Byl projednán návrh rozpočtu hospodaření na rok 2008.
Byly též projednány závěry státní kontroly ČŠI zaměřené na BOZ žáků.
Školské radě byl předložen ke schválení Dodatek č.1 ze dne 19.11.2007 Školního řádu včetně
Opatření k posílení kázně (viz. příloha)

Další informace: přípravy oslav 100 letého výročí základní školy
nabídka volného místa na práci školníka od února 2009
udělení ředitelského volna žákům ve dny následujících po státních svátcích
informace o 1. třídě pro školní rok 2008/2009
Diskuse: jak budou informováni rodiče o dnech volna – pomocí ŽK a informací na
internetových stránkách naší školy.
Usnesení: Školská rada schvaluje dodatek ke Školnímu řádu včetně Opatření k posílení kázně.
Školská rada schválila svůj plán práce na rok 2008.
Datum příští schůze bylo předběžně stanoveno na říjen r. 2008

Kolín 8. 4. 2008

zapsala: D. Kejklíčková
ověřovatel zápisu: L. Darebný

