Školská rada při Základní škole
Kolín III, Lipanská 420
V Kolíně 12.11.2009
Věc: Zápis z osmého zasedání Školské
Účastníci zasedání: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Omluveni:

Jiří Šťastný – zástupce rodičů v radě školy
Štěpánka Benešová – zástupce rodičů v radě školy
Milan Pelikán – 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
Iva Drdová – zástupce zřizovatele v radě školy
Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy

Mgr.Roman Pekárek – zástupce zřizovatele v radě školy

Program zasedání: 1) zahájení zasedání
2) výroční zpráva ředitele školy
3) diskuse
ad 1)
- přivítání členů školské rady
- navržení programu zasedání, jehož hlavní částí je výroční zpráva
ředitele školy
- výroční zprávu obdrželi všichni členové Školské rady elektronickou
poštou

ad 2)
- výroční zpráva ředitele školy – připomínky
Mgr. Karel Kárník
- v hodnocení školy více konkretizovat vzájemnou komunikaci mezi
vyučujícími , která má být dalším krokem k rozvoji týmové spolupráce
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-

( ředitel školy rozebral vzájemnou komunikaci jako důležitý bod pro
práci v týmu)
více specifikovat kritéria hodnocení školy, co se povedlo více či méně
( ředitel školy rozebral hodnocení jako součást ročního plánu práce)
více rozvést kontrolní činnost pro větší informovanost rodičů o škole
v hospitační činnosti uvést sledované předměty
upřesnit kontroly laboratorních prací
doplnit kontakty – předseda školské rady

Všechny zmíněné připomínky budou ředitelem školy upraveny, rozeslány
jednotlivým členům školské rady a poté bude Výroční zpráva ředitele
školy schválena. – Dne 15.prosince 2009 došlo k závěrečnému schválení
této zprávy od všech členů, kteří v rámci schůze nehlasovali z důvodů
úpravy dle připomínek.

ad 3)
pí.Drdová:
- proběhla diskuse o možnostech využití poledních přestávek žáků
v době mezi odpoledním vyučováním
- diskuse o fotografování žáků na 1.stupni ( jaký je nejvhodnější čas na
fotografování a jaké jsou podmínky fotografování), bude dále
projednáno na výboru SRPŠ – Výbor SRPŠ tento návrh projednal na
své schůzi a potvrdil dosavadní praxi uplatňovanou při této činnosti.
pí: Schifflerová:
- diskuse o zveřejňování školních článků v Kolínském zpravodaji, kdy
již několikrát došlo k záměně názvu školy( místo 4. základní škola
bylo otištěno 3. základní škola) – pravděpodobně chyba vydavatele,
p. Kárník upřesnil pravidla k uveřejňování článků, která byla
stanovena na poradě ředitelů základních škol
Zapsali: předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr.Renata Němečková

