
Zápis z 8. zasedání školské rady 

 

 

Dne: 31. 3. 2009 

Přítomni: zástupci nezletilých žáků p. M. Březinová 

                                                         p. P. Šotola 

                zástupci ped. sboru:         p. D. Kejklíčková 

                                                         p. D. Dvořáková 

                zástupci zřizovatele:         p. V. Nováková 

                hosté:                                p. H. Holcmanová - ředitelka školy 

                                                          p. J. Mikesková - zástupkyně ředitelky 

                                                          p. L. Darebný - bývalý předseda ŠR 

 

Omluveni: MUDr. E. Matějková 

 

PROGRAM: 

 

1. Kontrola plnění úkolů - na minulém zasedání ŠR nebyly žádné zadány. 

 

2. Všichni přítomní se vzájemně představili a členové školské rady provedli nové volby.  

Školská rada následně odhlasovala do funkce předsedy pana Petra Šotolu všemi hlasy  (-

100%) a do funkce místopředsedy paní Vladimíru Novákovou taktéž všemi hlasy (-

100%). Jako zapisovatelky zůstávají i nadále paní Dana Kejklíčková a paní Dana 

Dvořáková. 

 

3. Nový předseda ŠR pan Petr Šotola souhlasí s umístěním kontaktu na svoji osobu na www 

stránky základní školy – petr.sotola@rauch.cc 

 

4. Byly připomenuty články 1 až 10 jednacího řádu školské rady.  

 

5. Plán práce na rok 2009: 

 

1. schůze ŠR 31. 3. 2009: 

-    volba nového předsedy  a místopředsedy ŠR 

- zpráva o hospodaření školy 

- vytvoření a schválení plánu práce na rok 2009 

2. schůze ŠR (říjen 2009 v pondělí): 

- schválení výroční zprávy školy 

      Pedagog. rada v listopadu 2009 – Mgr. Kejklíčková a Mgr. Dvořáková budou informovat          

                                                             pedagog. pracovníky o výsledcích činnosti ŠR 

      Třídní schůzky v listopadu 2009 – p. Březinová a p. Šotola budou informovat zákonné  

                                                             zástupce nezletilých žáků o výsledcích činnosti ŠR 

      Listopad 2009 – p. Nováková bude 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 strávu ve školství a dalším orgánům státní 

                         správy (§ 168/e,g,h) 

6. P. ředitelka podala zprávu o finančním hospodaření školy. 

7. P. ředitelka předložila ŠR ke schválení dodatek  ke školnímu řádu, který se týká pravidel 

chování žáků o přestávkách. 



8. P. ředitelka informovala ŠR o provedených kontrolách OHES a HZS – kontroly 

neshledaly nedostatky. 

9. P. ředitelka informovala ŠR o změnách ve školském zákoně (ukončení devítileté školní 

docházky, odklad povinné školní docházky, školní docházka pro děti mladší 6 let, školská 

rada, hodnocení výsledků vzdělávání,…). 

 

10. Různé: - p. ředitelka – výměna oken v jižní části budovy (ředitelské volno) 

                                        -výměna radiátorů v ŠD 

- p. Darebný – možnosti ŠR při zajišťování údržby a oprav budovy 

                         - směřováni činnosti ŠR více na rodiče a žáky ( schránka důvěry) 

- p. Mikesková – informace o činnosti školní knihovny 

 

11. Závěr:  ŠR schválila změny ve školním řádu, 

   ŠR schválila program a plán práce ŠR na rok 2009. 

 

 

Kolín, 31. 3. 2009                                                            zapsala: Mgr. Dana Kejklíčková 

                                                                                                       Mgr. Dana Dvořáková 

 

 

Zápis ověřil předseda ŠR: Petr Šotola 
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