Zápis z ustavující schůze Školské rady při Základní škole Kolín III., Lipanská 420
Datum: 2. 6. 2015
Přítomni: Ing. Jiráčková Veronika, Mgr. Špinka Martin, Matuška Daniel,
Ditrichová Gabriela, Lázňovská Jana, Mgr. Kronusová Iva, Pittelová Anna,
Mgr. Herčík Bohumil

Nepřítomni: Drdová Iva, Mgr. Morawski Tomáš

Průběh schůze:
1/Ředitel školy přivítal přítomné, seznámil členy s legislativní podstatou existence školských
rad a projednal Jednací řád Školské rady při Základní škole Kolín III., Lipanská 420.
2/Ředitel školy vyzval členy k volbě předsedy a místopředsedy na toto volební období. Na
návrh Mgr. Martina Špinky byla členy poměrem 7-0-0 schválena volba předsedy a
místopředsedy aklamací.
3/Hlasování o předsedovi /do funkce byla navržena pouze Ing. Veronika Jiráčková/ proběhlo
s výsledkem 7-0-0 pro navrženou kandidátku. Paní Ing. Veronika Jiráčková byla zvolena
předsedkyní ŠR.
Hlasování o místopředsedovi / do funkce byla navržena pouze Mgr. Iva Kronusová /
proběhlo s výsledkem 6-0-1 pro navrženou kandidátku. Paní Mgr. Iva Kronusová byla zvolena
místopředsedkyní ŠR.
4/Na návrh ředitele školy členové ŠR jednomyslně schválili úpravy Školního řádu Základní
školy Kolín III., Lipanská 420 a Školního vzdělávacího programu Harmonie.
Popis změn ve školním řádu:
Na str. 4 se mění slovo záznamník na mobilní telefon, na str. 5 se ruší termín hlídání žáků a
přidává se slovo určených ve větě… do určených odborných pracoven vstupují žáci pod
dohledem učitele…, na str. 6 se mění termín žákovské knížky na průkazy žáka, na str. 8 a 14
dochází ke změně určování stupně klasifikace, který je nyní možno určovat na základě
průměru známek, neboť známky jsou do průměru započítávány na základě svých
procentuálních vah, na str. 20 se ruší možnost doprovázet žáky k lékaři osobou zaměstnance
školy/pokud nejde o doprovod v rámci výjezdu na LVVZ, školu v přírodě apod./ na str. 23
odst. 5 se mění možnost v používání lyžařské přilby na povinnost a na str. 27 se termín
třídnické hodiny mění na termín třídní parlament. Kapitola 1, bod B, odstavec 5 byl

přeformulován tak, aby zrušil duplicitu informací obsažených v jiných bodech a sjednotil
termín pracovníků školy na zaměstnance.
Popis změn ve školním vzdělávacím programu:
V učebním plánu vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se ze 7. ročníku
stejnojmenného předmětu přesouvá do ročníku šestého kapitola Trojúhelník, trojúhelníková
nerovnost a kapitola Středová souměrnost. V 8. a 9. ročníku se přidává jedna hodina
matematiky na úkor disponibilní hodiny volitelného předmětu u tříd všeobecných,
rozšířených Tv a Vv. U rozšířených Hv je to na úkor jedné hodiny hudební výchovy.
V učebním plánu vzdělávací oblasti Člověk a příroda v předmětu fyzika se z 6. ročníku do 7.
přesouvají kapitoly Tlaková síla a tlak,Třecí síla,smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly
v praxi a Newtonovy zákony a z 9. ročníku do 6. se přesouvají kapitoly Magnety a Magnetická
síla.
Do vzdělávací oblasti a stejnojmenného předmětu na 1. st. se do kapitoly Místo kde žijeme
více doplní již zmiňované informace o témata:
-Kdo je kdo, rozdělení složek a rozpoznání příslušníků IZS od Armády ČR a jejich použití
-Ozbrojené síly ČR a jejich členění
-Základní úloha Armády ČR a její rozdělení a použití
-Vojenská technika
Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost do předmětu Výchova k občanství se přidávají
témata:
-Krizové stavy použití IZS a Armády ČR
-NATO, jeho vznik a úloha
-Obrana státu
-Historie Armády ČR
Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni se předmět Pěstitelské práce a
chovatelství vyjímá z 6. ročníku, zde zůstává a tím se posiluje předmět Práce s technickými
materiály a učivo Pěstitelských prací a chovatelství doplní učivo tohoto předmětu v 7. a 8.
ročníku.
5/ Diskuse a závěr

V Kolíně dne 2. 6. 2015

Podpis předsedkyně ŠR:

