V Kolíně 28. 3. 2007
Věc: Zápis z třetího zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III,Lipanská 420
Účastníci zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jiří Šťastný – 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
Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy

Nepřítomni:
1. Roman Pekárek – zástupce zřizovatele školy
2. Romana Paňková – zástupce zřizovatele v radě školy (omluvena)
3. Štěpánka Benešová – zástupce rodičů v radě školy (omluvena)
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zahájení předsedou Školské rady
rozbor zápisu do 1. ročníků v lednu 2007
Řád školy pro šk. rok 2007/2008
rozpočet školy v roce 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007
stanovení termínu dalšího zasedání
diskuse

ad 1)
-

zahájení
přednesení programu zasedán

ad 2)
-

Mgr. Hana Schifflerová - rozbor zápisu do 1. ročníků v lednu 2007, a to zejména:
o u zápisu 52 dětí, z toho zatím zapsáno - 40 dětí, odklady - 9 dětí, na vyšetření z ped.
psycholog. poradny čekají - 3 děti
o do školy byly zapsány děti ze všech MŠ v Kolíně, některé děti jsou i z MŠ z okolních
obcí
o před zápisem probíhaly akce: Den otevřených dveří, Den mateřských škol ve škole
(MŠ Bezručova a Jeronýmova)
o výuka angličtiny, keramika, školní ples, moderní výuka + Začít spolu + genetická
metoda čtení, výstavy, prázdninové akce, přednášky pro rodiče z MŠ
o v letošním zápisu provázeli nastávající školáky starší žáci z naší školy, převlečení v
pohádkových kostýmech
o při zápisu procházely děti pohádkou „Doba ledová“, na jednotlivých stanovištích byly
zjišťovány jejich dovednosti

-

-

-

Mgr. Karel Kárník měl k zápisu následující dotazy:
o průběh zápisu dětí, zda byly zjišťovány některé odlišné dovednosti než v loňském
roce
o dokumentace při zápisu
o program čekajících dětí na chodbě
o zda jsme řešili ve škole nějaký problém po zápisu dětí
o zda si rodič odnáší ze zápisu některé informace o dovednostech svého dítěte, jakým
způsobem může ještě některé dovednosti rozvíjet
Mgr. Hana Schifflerová na dotazy odpověděla:
o u dětí se zjišťovaly tyto další dovednosti: jemná motorika dětí (motání klubíčka),
přiřazování obrázků k ročním obdobím
o dokumenty o zápisu: protokol o zápisu, žádost o přijetí, oznámení o rozhodnutí,
rozhodnutí o přijetí
o na chodbě bylo připravené video, omalovánky z Doby ledové, stolní hry ( společně je
hráli nastávající prvňáci a žáci převlečení v maskách)
o po zápisu řešen problém aprobací, byl zjištěn menší zájem o hudební výchovu, z
tohoto důvodu bude škola uvažovat o změně zaměření
o další dovednosti mohou děti rozvíjet ve školičce pro předškoláky, kterou zajišťují od
března do května učitelky 1. stupně, a to 1krát týdně
Další rozbor zápisu ještě provedl ředitel školy Mgr.B.Herčík, který rozebral výsledky z hlediska
školních obvodů

ad 3)
-

řád školy obdrželi všichni členové v elektronické podobě před konání Školské rady
ředitel školy Mgr. B. Herčík rozebral nové body řádu školy, které by měly platit ve školním
roce 2007/2008
řád školy byl doplněn body, které byly navrženy pedagogickým sborem
ŘÁD ŠKOLY BYL SCHVÁLEN
o 6 členů hlasovalo pro schválení
o nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel

ad 4)
-

-

v účetní uzávěrce, kde celková hospodářská činnost dosáhla plusových hodnot, došlo k
chybnému vyúčtování doplňkové činnosti, která vyšla záporně, jednalo se o technický
nedostatek, ředitel školy provedl tato opatření:
o ekonomce školy byla jednorázově snížena mzda, na základě dohody k 31 3. 2007
rozvazuje pracovní poměr
Školské radě byl předložen návrh rozpočtu školy pro rok 2007, jeho čerpání bude předmětem
jednání na další schůzi Školské rady

ad 5)
-

termín dalšího jednání Školské rady bude upřesněn v říjnu 2007

ad 6)
-

Zapsali:

zhodnocení plesu školy, který se konal 17.3.2007
pozvání zástupců zřizovatele školy na školní akademii, která se bude konat 15. 5. 2007 v
Městském společenském domě v Kolíně
28. 3. 2007 proběhne na naší škole jednání komise školské a mládeže při Radě města Kolína

předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr. Renata Němečková

