Zápis z 9. zasedání školské rady
Dne: 26. 10. 2009
Přítomni:
zástupci nezletilých žáků:
předseda ŠR:
zástupci ped. sboru:
zástupci zřizovatele:
hosté:

p. M. Březinová
p. P. Šotola
p. D. Dvořáková
p. D. Kejklíčková
p. V. Nováková
p. H. Holcmanová – ředitelka školy
p. J. Mikesková – zástupkyně ředitelky

Nepřítomni: MUDr. E. Matějková
PROGRAM:
1. Kontrola plnění úkolů - na minulém zasedání ŠR nebyly žádné zadány.
2. P. ředitelka předložila ke schválení Výroční zprávu o činnosti Základní školy za
školní rok 2008 / 2009.
Připomínky: p. Šotola – dotaz na aprobovanost učitelů na 2. stupni.
p. ředitelka vysvětlila složitost této problematiky a upozornila na vyšší absence žáků
proti loňskému školnímu roku.
3. P. ředitelka seznámila školskou radu s postupem při výběru volitelného jazyka a
upozornila, že od škol. roku 2012 budou mít všichni žáci povinný druhý cizí jazyk.
4. P. ředitelka a p. zástupkyně informovaly školskou radu o průběhu a realizaci
školního vzdělávacího programu. První roky přinášejí drobné úpravy a dolaďování.
5. P. zástupkyně informovala o rekonstrukci střechy školy a o dalších potřebných
investicích (okna, podlahy, topení).
6. Školská rada připravila plán práce na rok 2010.
7. Plán práce na rok 2010:
1. schůze ŠR (březen 2010):
- zpráva o hospodaření školy
- schválení plánu práce na rok 2010
2. schůze ŠR (říjen 2010):
- schválení výroční zprávy školy
Pedagog. rada v listopadu 2010 – Mgr. Kejklíčková a Mgr. Dvořáková budou
informovat pedagog. pracovníky o výsledcích činnosti ŠR
Třídní schůzky v listopadu 2010 – p. Březinová a p. Šotola budou informovat
zákonné zástupce nezletilých žáků o výsledcích činnosti ŠR
Listopad 2010 – 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)
USNESENÍ: Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kolín II.,
Kmochova 943 za školní rok 2008/2009.
Kolín, 30. 10. 2009
zapsala: Mgr. Dana Kejklíčková
Mgr. Dana Dvořáková
Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola:

