Zápis z 17. zasedání školské rady
Dne:

4. 11. 2013

Přítomni:

zástupci nezletilých žáků
zástupci pedagog. sboru
zástupci zřizovatele
hosté

Omluveni:

p. G. Malá

p. P. Šotola, p.R. Hájková
p. D. Dvořáková, p. D. Kejklíčková
p. V. Nováková, p. G. Malá
p. H. Holcmanová – ředitelka školy
p. J. Mikesková – zástupkyně ředitelky

Program:
Kontrola plnění úkolů – na minulém zasedání ŠR nebyly žádné zadány.
Schválení výroční zprávy školy
Paní ředitelka Hana Holcmanová – podala ústní komentář k Výroční zprávě školy:
- problematická návaznost výuky cizích jazyků při přechodu žáků na SŠ
-za sběr škola získala cca 36 000,- za které pravidelně nakupuje výtvarné a jiné
potřeby pro žáky, také jsme zakoupili školní permanentku do ZOO Praha (již
tento měsíc pojede do ZOO přibližně 130 žáků), nově bude individuálně za
přinesený sběr odměňováno více dětí
- aprobovanost školy je na dobré úrovni
- ve škole pracuje nově několik pedagogů na zkrácený úvazek, čímž pokrýváme
výuku cizích jazyků
- zápis do 1. ročníků dopadl velmi dobře, máme poměrně početné dvě první třídy
- ŠD – minulý školní rok pracovala čtyři oddělení, letos pět
- ŠK - zájem je hlavně o jazykové a sportovní kroužky
- i nadále ve středu funguje studovna a školní knihovna
- vývojové poruchy učení – zvyšuje se počet integrovaných dětí, ve škole tento
školní rok pracuje speciální pedagožka
- v 6. třídě s RVMaPP v tomto školním roce máme 18 žáků
- hodnocení žáků ve školním roce 2012/2013: počet žáků
322
průměr 21,5 žáka /třída
prospělo s vyzn.
56%
2 z chování
3
pochvala ŘŠ
32%
důtka ŘŠ
5%
zamešk. hodiny 108/žák
- prevence sociálně patologických jevů
- vzdělávání pedagogů
- soutěže, olympiády, Kolínské sport. Dny
- novinkou je „letní setkání na schodech“
- ŠvP, LVVZ, Eskalátor…
- hospodaření školy

- výměna oken
- soutěže Plus, Není zvíře jako zvíře
-spolupráce s podnikatelskou školou
Paní ředitelka informovala o požadavcích týkajících se oprav (fasáda ZŠ, rekonstrukce ŠJ
a kuchyně, výměna oken v ŠD, sítě okolo hřiště, výměna sklep . okének, změna
topného systému…

Usnesení: Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2012/2013 bez připomínek.

Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola

Kolín 4. 11. 2013
Zapsala Mgr. D. Dvořáková

