V Kolíně 19.6.2008
Věc: Zápis z pátého zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
Účastníci zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jiří Šťastný – 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
Roman Pekárek – zástupce zřizovatele školy
Iva Drdová - zástupce zřizovatele školy

Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy

Nepřítomni:
1. Ludmila Suchá – zástupce rodičů v radě školy
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zahájení předsedou Školské rady
Koncepční záměry školy 2007 - 2013
Změny ve ŠVP
Doplňky Řádu školy
Rozpočet školního zařízení
Inspekční zpráva
Diskuse

ad 1)
-

zahájení
přednesení programu zasedání
všechny dokumenty obsažené v programu obdrželi všichni členové Školské rady
elektronickou poštou

ad 2)
-

rozbor Koncepčních záměrů školy ředitelem školy:

o
o
o
o
-

I. Oblast výchovně vzdělávací
II. Rozvoj pedagogického sboru
Kontakty s rodiči a mimoškolní akce
Technické zázemí

Dotazy

o

p.Kárník: Oblast výchovně vzdělávací - fungování otevřené komunikace s žáky a
funkční linka důvěry



o

p.ředitel Herčík vysvětlil systém fungování linky důvěry přes anonymní
schránku, která je umístěna v prostorách školy, konzultační hodiny metodika
prevence sociálně patologických jevů a jeho spolupráce s žáky školy

pí.Drdová – péče o žáky se specifickými poruchami učení




p. Herčík – individuální práce s žáky podle konkrétní poruchy učení
pí. Němečková – úzká spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou

ad 3)
-

Změny v ŠVP

o
o
-

změny se týkají 8 bodů, rozebráno p. ředitelem Herčíkem

nikdo neměl připomínky ke změnám

VŠICHNI ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY HLASOVALI PRO ZMĚNY V ŠVP

ad 4)
-

Doplnění Řádu školy
o Řád školy bude doplněn o 3 body, 2 body byly všem účastníkům zasedání zaslány,
3. bod přednesen p. ředitelem Herčíkem, týká se celkového hodnocení žáků v oblasti
školního hodnocení – slovní hodnocení

-

VŠICHNI ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY HLASOVALI PRO DOPLNĚNÍ ŘÁDU ŠKOLY

ad 5)
-

Rozpočet školního zařízení byl bez připomínek členů Školské rady

ad) 6
-

členové rady byli seznámeni p. předsedou s inspekční zprávou a podporují připomínku k
inspekční zprávě od p. ředitele Herčíka

ad) 7
-

Zapsali:

Diskuse:
o 1. pí. Drdová – zajištění pitného režimu do školní družiny
 p. předseda – zabezpečí škole stojan na pitnou vodu
o 2. p. předseda – zda může mít škola vlastní název
 p. Kárník – musela by se změnit zřizovací listina školy, ale pro základní školy
to nebývá obvyklé
 p. Herčík –souhlasil s p. Kárníkem
o 3. pí. Schifflerová – problémy s odvozem školního odpadu
 p. Pekárek – problém je řešen zřizovatelem školy a do zahájení nového
školního roku by mělo být vyřešeno

předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr. Renata Němečková

