V Kolíně 30. 10. 2006
Věc: Zápis z druhého 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
Ludmila Suchá – 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
Romana Paňková – zástupce zřizovatele v radě školy
Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy

Nepřítomni:
1. Roman Pekárek – zástupce zřizovatele školy (dodatečně omluven)
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

zahájení předsedou Školské rady
výroční zpráva ředitele školy a její schválení
školní řád a jeho schválení
stanovení termínu dalšího zasedání
diskuse

ad 1)
-

zahájení
přednesení programu zasedání, jehož hlavní částí je schválení výroční zprávy ředitele školy a
schválení školního řádu
k hlavní části byla připomínka Mgr. K. Kárníka, že výroční zpráva a školní řád nebyly včas
předloženy na prostudování před konáním Školské rady, proto nemůže hlasovat pro
schválení výroční zprávy a školního řádu (napříště bude napraveno vydáním v elektronické
podobě – pozn. předsedy)

ad 2)
-

rozbor výroční zprávy ředitele školy, a to zejména:
o charakteristika školy
o aprobace učitelů
o zápis žáků do 1. tříd, výsledky zápisu velmi dobré
o přijímací řízení a uplatnění žáků po ukončení školní docházky
o hudební, výtvarné, sportovní soutěže
o účast žáků na olympiádách a celostátních soutěžích
o srovnávací testy žáků
o rozbor tříd s aprobací Vv, Hv, lední hokej

-

-

Všechny dotazy k výroční zprávě zodpověděl ředitel školy Mgr. B. Herčík
Další dotazy:
o práce na školním vzdělávacím programu
 jakým způsobem zjišťujeme situaci o škole – pomocí různých druhů
dotazníků pro rodiče, pedagogy i žáky
 jak se školíme pro práci na ŠVP – učitelé využívají nabídku školení různých
školících středisek, dílny ve škole, školení cizích lektorů pro všechny
pedagogy
 jak máme program rozpracovaný – v podstatě hotový, nyní budeme celý rok
dělat pouze jednotlivé nutné úpravy
o jak probíhají ve škole projektové dny (probíhají ze strany učitelů ve škole)
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY BYLA SCHVÁLENA
o 7 členů hlasovalo pro schválení
o 1 člen se zdržel hlasování

ad 3)
-

-

rozbor školního řádu, a to zejména:
o zpracování řádu – na základě dotazníků, ve spolupráci pedagogů a žáků
o jak jsou o školním řádu informováni žáci a rodiče – se školním řádem jsou žáci
poučeni a poučení je zapsáno v žákovských knížkách a školní řády jsou poslány
rodičům, poučení je zapsáno v třídních knihách a školní řády jsou vyvěšeny v
jednotlivých třídách
Všechny dotazy ke zpracování školního řádu zodpověděl ředitel školy Mgr. B. Herčík
ŠKOLNÍ ŘÁD BYL SCHVÁLEN
o 7 členů hlasovalo pro schválení
o 1 člen se zdržel hlasování

ad 4)
-

navržený termín dalšího zasedání je na 6.2.2007, datum bude všem členům upřesněno
elektronickou poštou, jedním z bodů programu bude zápis žáků do 1. ročníků

ad 5)
-

Zapsali:

vystoupení žáků na školní akademii - ekonomická stránka
využívání volného času žáků v polední pauze
pozvání členů Školské rady na akce pořádané školou (soutěže ve zpěvu, školní ples, …)

předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr. Renata Němečková

