
V Kolíně 13 .11 2008 

Věc: Zápis ze šestého zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420 

Účastníci zasedání: 

1) Jiří Šťastný – zástupce rodičů v radě školy 

2) Štěpánka Benešová – zástupce rodičů v radě školy 

3) Ludmila Suchá – zástupce rodičů v radě školy 

4) Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů v radě školy 

5) Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů v radě školy 

6) Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele v radě školy 

7) Iva Drdová - zástupce zřizovatele v radě školy 

8) Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy 

Nepřítomni a omluveni: 

1. Roman Pekárek – zástupce zřizovatele školy  

2. Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů v radě školy 

Program zasedání: 

1) zahájení 

2) Výroční zpráva ředitele školy 

3) Diskuse 

ad 1)  

- zahájení předsedou Školské rady 

- přednesení programu zasedání 

- všechny dokumenty obsažené v programu obdrželi všichni členové Školské rady 

elektronickou poštou  

ad 2) 

- rozbor Výroční zprávy ředitelem školy:  

o základní údaje, charakteristika, ped. a neped. pracovníci, akce školy, učební plán, 

počty žáků 

o hodnocení hospitací a kontrolní činnosti 

o hodnocení školního roku na základě ročního plánu práce 

o plnění vzdělávacích cílů 

o rozbor testování žáků 

o úspěchy žáků v soutěžích – rozbor výsledků 

o výsledky kontrol 

o plán DVPP 

o hodnocení programu sociálně – patologických jevů 

o výchovně vzdělávací akce pro žáky 

o kritéria vlastního hodnocení školy 



o ekonomická situace školy 

- Připomínky: 

o p.Šťastný - pochvala grafické úpravy - celá zpráva je napsána jednotným stylem s 

daleko profesionálnější úpravou 

o p. Kárník: 

 str. 1 – doplnit identifikaci školy a zřizovatele, uvést kontakt na předsedu 

Školské rady (bude doplněno) 

 str. 11 – důvody mírného poklesu počtu žáků - vysvětleno ředitelem školy – 

odchod většího počtu žáků z devátých ročníků, které byly v minulých letech 

celkově silnější než nyní , rozebrány aktivity školy - spolupráce s MŠ 

Bezručova a Jeronýmova, kde se vyučuje Aj, speciální péče , keramika, 

každoročně probíhá v naší škole Den pro mateřské školy, spolupráce se ZUŠ, 

mimoškolní práce, spolupráce v oblastech Hv, Vv, Tv, zapojení do akcí 

nadačního fondu, kde patří škola mezi nejlepší školy na okrese, není 

jednoduché získávat děti z jiných spádových oblastí, neboť naše je v podstatě 

bez dětí a nejbližší MŠ má velmi úzké kontakty na jinou školu. 

 str. 12 – kritéria hodnocení žáků v oblasti prospěchu a chování žáků, jejich 

vysvětlení (budou doplněny podle jednotlivých ročníků), velké množství 

pochval vůči důtkám je dáno bezpochyby výběrovostí školy, které naše 

speciální studijní směry nabízí. 

o Všechny připomínky byly zodpovězeny a budou doplněny. 

- VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY BYLA SCHVÁLENA 

o 7 členů hlasovalo pro schválení 

o nikdo se nezdržel hlasování 

ad 3) 

- p. Kárník, p. Herčík - program jazykové přípravy pro žáky ISL 

- pí. Drdová - pravidelně sledovat přístup žáků na internet a nepodporovat hraní nevhodných 

počítačových her, a to v rámci školní družiny, kroužků a při využívání volného času na ICT 

Zapsali: předseda Jiří Šťastný 

  Mgr. Hana Schifflerová 


