Zápis z 19. zasedání školské rady
Dne:

20. 10. 2014

Přítomni:

zástupci nezletilých žáků

p. P. Šotola, p. R. Hájková

zástupci pedagog. sboru

p. D. Dvořáková, p. D. Kejklíčková

zástupci zřizovatele

p. V. Nováková, p. G. Malá

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.
p. ředitelka H. Holcmanová – předložila ke schválení Výroční zprávu o činnosti Základní
školy Kolín II., Kmochova 943 za školní rok 2013/2014 a podala ke zprávě komentář
- informovala o proběhnuvším projektu „Chci zůstat ve škole“, který probíhal ve
školním roce 2013/2014 a o jeho přínosu pro žáky i pro pedagogy (v tomto školním
roce ve škole zůstala pracovat psycholožka).
- připomněla, že žáci 9. tříd byli na exkurzi v Národně technickém muzeu (+ návštěva
tunelu Blanka, IQ Landia…)
- informovala o podpoře volby technických oborů při přijímacím řízení na SŠ ze strany
SOU a SŠ stavební „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským
krajem“
Diskuze:
-

ve školní jídelně a družině jsou vyměněna okna, nový požadavek – oprava fasády
budovy ŠJ a ŠD, je objednána projektová dokumentace na rekonstrukci topného
systému v budově ZŠ

-

nově vybudované hřiště na školním pozemku vyhovuje po všech stránkách a je
velmi využité

-

v plánu jsou další investiční akce – případné zateplení budovy školy (přední strana
fasády zůstane zachovaná, zateplí se boky a zadní strana)

-

akce „Ovoce do škol“ probíhá spolehlivě, učitelé prohovoří s rodiči na třídních
schůzkách

-

volby do školské rady – jejich vyhlášení 30 dnů předem

-

na třídních schůzkách budou rodiče informováni, že naše škola dále nebude
využívat nabídky firmy Photodienst

-

žáky, kteří chodí na volejbal, čekají v nedaleké době tři turnaje

-

na škole pracuje další kroužek školního klubu „Partička“ – zájem dětí je velký,
náplní je sportovní vyžití a hry

Usnesení:
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kolín II., Kmochova 943
za školní rok 2013/2014

Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola

Kolín 20. 10. 2014
Zapsala Mgr. D. Dvořáková

