Školská rada při Základní škole
Kolín III, Lipanská 420
V Kolíně 31.5. 2011
Věc: Zápis z jedenáctého zasedání Školské rady
Účastníci zasedání: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Nepřítomni:

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. Roman Pekárek – zástupce zřizovatele v radě školy

Program zasedání: 1) zahájení zasedání
2) specifikace nákladů a příjmů ZŠ
3) dodatky do Řádu školy
4) dodatky do ŠVP Harmonie
5) rozbor zápisu do 1.ročníků z ledna 2011
6) diskuse
ad 1)
- přivítání členů školské rady
navržení programu zasedání - všechny podklady pro zasedání byly
členům Školské rady zaslány v elektronické podobě

ad 2)
- p.Kesner rozebral tabulky nákladů a příjmů školy za rok 2010 a 2011
Rozpočet školy byl schválen bez připomínek všemi členy zasedání!
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ad 3)
p. Kesner seznámil členy s dodatky Řádu školy
ŠKOLNÍ ŘÁD – změny pro schválení školskou radou
I.)
........... a zákonné zástupce. Výkon práv a povinností žáků a jejich zákonných
zástupců. Provoz a vnitřní režim školy. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany
žáků.
II.)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
III.) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
PŘEJMENOVAT KAPITOLY V TEXTU
ad I.) viz. připomínky
ad II.) v pořádku
ad III.) Preventista patologických jevů připraví pro šk.řád odstavec, co konkrétně děláme pro
ochranu před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Kiberšikana
a zákaz nošení do školy nebezpečných předmětů a látek ohrožujících zdraví.
ad II.) čl. 16 bod 1 Žák je povinen hlásit vyučujícímu nebo jinému dospělému zaměstnanci
školy neprodleně každý sebemenší úraz.
kapitola ad. 1 čl. c odst. 1
Pokud zákonný zástupce do 3 dnů neomluví nepřítomnost žáka, je nutné aby se třídní učitel
telefonicky spojil s rodinou. Eventuálně domluvil okamžitou schůzku výchovné komise.
(rodič, tř.uč., ŘŠ, VP, ZŘŠ). Kdyby se spojení nepodařilo, je nutné vyhledat pomoc u orgánů
sociální péče o dítě.
kapitola ad.1 čl. c, odst. 4
Aby k těmto situacím docházelo co nejméně snaží se zaměstnanci školy na žáky neustále
pozitivně působit, vychovávat v nich hrdost na svou školu, loajalitu, její rozkvět a
samozřejmě její reprezentaci.

Dodatky Řádu školy byly schváleny bez připomínek všemi členy
zasedání!

Školská rada při Základní škole
Kolín III, Lipanská 420
ad 4)
p. Kesner seznámil členy s dodatky ŠVP
ŠVP – změny pro schválení školskou radou
1)
2)
3)
4)
5)
6)

doplnit datum projednání ŠVP v pedagogické radě a schválení školské rady
doplnit telefonní kontakt na zřizovatele
I.
na straně 5 obměnit počet interaktivních tabulí a datových projektorů (materiál)
II.
změnit počet oddělení školní družiny na 7 (prostorové)
na straně 6 upravit charakteristiku pedagogického sboru
I.
na straně 8 změnit školní plavání pouze na 3. ročník
II.
doplnit mezinárodní spolupráci o snahu navázání kontaktů s londýnskou školou
na straně 92 uvést četnost známek, vedení evidence, kompetentní osoby a způsob
oznámení rodičům
Kompetentní osobou pro klasifikaci jsou vyučující jednotlivých předmětů. U předmětu
s jednohodinovou dotací je minimální počet známek v pololetí tři a s dvouhodinovou
dotací pět. Evidenci známek vedeme v učitelských zápisnících, v žákovských
průkazech a internetovém známkování. Druhý a třetí jmenovaný způsob je společně
s třídními schůzkami, konzultacemi a úředními dopisy způsobem oznamování
výsledků prospěchu a chování žáka jeho rodičům.

na straně 105 upravit hodnotící tabulku
v anglickém jazyce přidat do učebního plánu a charakteristiky předmětu 3. ročník
Super Nature
ad)
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: tato oblast se nám zatím moc nedaří, i když
v minulosti náznaky spolupráce se školami v Rakousku a Švédsku byly, ale neudržely
se. V součastné době vypadají nadějně pokusy o kontakty se základními školami
v Londýně, což by pro anglický jazyk byla ta nejlepší varianta.
9)
v učebních plánech všeobecných tříd upravit přírodopis 8.ročníku a zeměpis 9. ročníku
včetně změn v osnovách
V ŠVP ad III.) gramotnosti čl. 10
V závěru nesmíme zapomenout na záměr naší školy rozvíjet u žáků řadu gramotností.
Jedná se především o počítačovou gramotnost, finanční, mediální a základ všeho
čtenářskou. Úspěchy v této oblasti jsou podle nás stavebním kamenem k získávání
řady kompetencí. Budeme je u dětí rozvíjet prožitkovými formami a metodami výuky,
projekty, exkurzemi a zapojováním se do soutěží včetně jejich pořádání. Do školy
budeme zvát další odborníky, spolupracovat s městskou knihovnou, vydávat školní
noviny atd.
7)
8)

p. Kárník doporučuje : - archivovat ŠVP se všemi změnami ( škola plní)
- ve všech výtiscích ŠVP evidovat, že Školská rada
schválila doplňky ( škola plní)
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- mít k dispozici ŠVP ve škole na místě, kde do něj
mohou nahlédnout všichni rodiče
- hodnocení žáků v ŠVP musí odpovídat s klasifikačním
řádem

Dodatky ŠVP Harmonie byly schváleny bez připomínek všemi
členy zasedání!

ad 5)
Zápis do 1. ročníků proběhl v lednu 2011
- zapsáno 86 dětí, které nastoupí do 4 prvních tříd ve školním roce 2011/
2012
- do školy byly zapsány děti ze všech MŠ v Kolíně, děti i z jiných obvodů
- před zápisem probíhaly akce: Den otevřených dveří, Den mateřských
škol ve škole základní ( MŠ Bezručova a Čtyřlístek)
- velmi úzká spolupráce s MŠ
ad 6) – do diskuse žádné návrhy
Zapsali: předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr.Renata Němečková

