
Zápis z 16. zasedání školské rady 

Dne:  27. 5. 2013 

Přítomni:       zástupci nezletilých žáků p. P. Šotola, R. Hájková 

                      zástupci pedagog. sboru    p. D. Dvořáková, p. D. Kejklíčková      

                     zástupci zřizovatele            p. V. Nováková 

                     hosté                                    p. H. Holcmanová – ředitelka školy 

                                                                    p. J. Mikesková – zástupkyně ředitelky 

Omluveni:      p. G. Malá 

 

Program: 

Kontrola plnění úkolů – na minulém zasedání ŠR nebyly žádné zadány. 

Paní ředitelka Hana Holcmanová – informovala o rozpočtu hospodaření školy, 

-výměna nábytku ve školní družině (prozatím v jedné třídě) 

-vybavení interaktivní tabulí do další třídy na 1. stupni 

-zvýšení počtu počítačů do počítačové pracovny 

-vymalování chodeb po výměně oken 

-vybavení oken žaluziemi ve třídách 

-odstranění nečistot z čelní strany budovy od holubího trusu 

-vybudování nového hřiště na zahradě školní družiny 

-zvonění bylo nahrazeno líbivými melodiemi ze školního rozhlasu 

Paní ředitelka dále informovala o stavu rozmístění tříd od září roku 2013 (2. třída paní 

učitelky Jaroslavy Filounové bude umístěna v budově ŠD). 

 

Nastupuje nová paní hospodářka – paní Ing. Daniela Novotná. 

Dále pokračuje spolupráce s volejbalovým partnerem, který dotuje školu novým  

volejbalovým sportovním vybavením. 

 

Na základě úpravy RVP ZV bude s platností od září 2013 upraven i náš ŠVP  

- další cizí jazyk je povinný od 7. ročníku 

- doplnění matematiky na 1. stupni o desetinná čísla a zlomky 

- do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna problematika zdraví, bezpečí a 

ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a 

obrany státu 

- do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství 

byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, 

korupce a obrany státu 

- do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena problematika ochrany člověka za 

mimořádných událostí 

- do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany 

člověka za mimořádných událostí 

- do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla 

začleněna (případně upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných 

událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy 

- další úpravy dávají dokument do souladu se zákonem 



Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků bude nadále probíhat i po zdražení. Navýšení cen  

pronájmů bazénu předložil Plavecké škole ředitel Správy městských sportovišť Kolín Ing. Jan 

Širc. 

Paní zástupkyně J. Mikesková přednesla zpracované výsledky Dotazníků pro rodiče. 

Diskuse: 

Paní Radka Hájková navrhla, aby termín oznámení mimořádného volna žáků byl podán  

s delším předstihem v souvislosti s provozem školní družiny. 

Paní zástupkyně J. Mikesková přednesla informaci o elektronických žákovských knížkách.  

Usnesení:  

ŠR byla seznámena s finančním rozpočtem na tento rok. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

ŠR projednala úpravy ŠVP. 

 

Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola 

 

Kolín 27. 5. 2013 

                                                                     Zapsala Mgr. D. Kejklíčková 

 

 

 


