
Zápis z24. zasedání Školské rady 
 

 

Datum:   29. 5. 2017 

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

   zástupci pg. sboru:  M. Opová, H. Kopřivová 

   zástupci zřizovatele:  V. Nováková, G. Malá    

hosté:    H. Holcmanová – ředitelka školy 

       J. Mikesková – zástupkyně ředitelky školy 

Omluveni:      -     

Program: 

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

 P. ředitelka Hana Holcmanová: 

o předložila návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření školy, 

o informovala o probíhající rekonstrukci fasády školy na západní a severní straně, 

o seznámila radu s novinkou v projektu Ovoce a zelenina do škol: ve školním roce 

2017/2018 bude do projektu zahrnut i 2. stupeň, 

o Mléko do škol – žáci mají nárok na 1 balení neochuceného mléka týdně. 

 Změny ve školním řádu – 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami,  

o zákaz kouření, používání elektronických cigaret a jiných návykových látek 

v prostorách školy platí pro všechny osoby v tomto prostoru se pohybujících, 

o ŠR ukládá povinnost osobu, která tento zákaz porušuje vyzvat k ukončení takového 

jednání a k opuštění budovy a areálu školy, jedná-li se o žáka, vedení školy a zákonný 

zástupce je neprodleně informován. 

 ŠVP 

o hodinová dotace předmětu Svět práce v 8. a 9. roč. + další drobné změny, 

o plavání ve 2. a 3. ročníku, nově povinně.   

Diskuze: 

 P. Šotola referoval o úspěších volejbalové mládeže na celorepublikových turnajích, zejména 

postup starších žáků na republikové finále Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

 Platby za Školní klub a Školní družinu (resp. Partička) od nového školního roku vyšší: 

o ŠD: 500,- 

o ŠK: 400,- 

 Volby do školské rady pro roky 2018 – 2020, se uskuteční na podzim 2017, jejich vyhlášení 

proběhne 30 dnů předem. 

Usnesení: 

 Školská rada byla seznámena s finančním rozpočtem na tento rok, 

 Školská rada schválila úpravy ve školním řádu. 

 

Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola. 

Kolín 2. 6. 2017          Zapsala Mgr. Helena Kopřivová 


