V Kolíně 12. 11. 2007
Věc: Zápis ze čtvrtého zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
Účastníci zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jiří Šťastný – zástupce rodičů v radě školy
Ludmila Suchá – zástupce rodičů v radě školy
Štěpánka Benešová – zástupce rodičů v radě školy
Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů v radě školy
Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů v radě školy
Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů v radě školy
Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele v radě školy
Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy

Nepřítomni:
1. Roman Pekárek – zástupce zřizovatele školy
2. Romana Paňková – zástupce zřizovatele školy
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)

zahájení předsedou Školské rady
výroční zpráva ředitele školy - rozbor
diskuse k výroční zprávě
schválení výroční zprávy

ad 1)
-

zahájení
přednesení programu zasedání, jehož hlavní částí je schválení výroční zprávy ředitele školy
výroční zprávu obdrželi všichni členové Školské rady elektronickou poštou 5. 10. 2007

ad 2)
-

rozbor výroční zprávy ředitelem školy :
o základní údaje a charakteristika
o hodnocení školního roku na základě ročního plánu práce
o rozbor hospitací
o rozbor testování žáků
o hodnocení programu sociálně – patologických jevů
o úspěchy žáků – rozbor výsledků v jednotlivých soutěžích
o ekonomická situace školy – stavy fondů

ad 3)
-

plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (školení pro učitele byla plánována
dle potřeb jednotlivých pedagogických pracovníků)
výsledky žáků na různých soutěžích jsou uvedena do 3. místa, byly srovnávány s počtem žáků,
kteří prospěli s vyznamenáním, budou doplněny do 12. místa

-

-

do výroční zprávy bude ještě doplněno:
o číslování stránek
o údaje o chování žáků ve šk. roce 2006/2007 (důtky a pochvaly)
o malé změny ve formátování
Všechny dotazy k výroční zprávě zodpověděl ředitel školy Mgr. Bohumil Herčík.

ad 4)
-

Zapsali:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY BYLA SCHVÁLENA
o 7 členů hlasovalo pro schválení
o nikdo se nezdržel a nehlasoval proti

předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr. Renata Němečková

