V Kolíně 3.3.2009
Věc: Zápis ze sedmého 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) Milan Pelikán – zástupce rodičů v radě školy
4) Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů v radě školy
5) Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů v radě školy
6) Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů v radě školy
7) Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele v radě školy
8) Mgr.Roman Pekárek – zástupce zřizovatele v radě školy
9) Iva Drdová – zástupce zřizovatele v radě školy
Program zasedání: 1) zahájení zasedání
2) volba předsedy, místopředsedy
stanovení zapisovatelů
3) stanovení jednacího řádu
4) rozbor zápisu do 1.ročníků z ledna 2009
5) diskuse
ad 1)
- představení a přivítání členů školské rady
- navržení programu zasedání

ad 2)
AKLAMAČNÍ VOLBA ( proběhla na základě domluvy všech
zúčastněných)
- předsedou byl jednohlasně zvolen pan Jiří Šťastný
- místopředsedou byla jednohlasně zvolena Mgr.Renata Němečková
stanovení zapisovatelů: pí.Němečková
pí.Schifflerová jako zástupkyně

ad 3)
- p.Šťastný seznámil všechny zúčastněné s jednacím řádem školské
rady, který byl schválen
Pro hlasovalo
7 účastníků
Zdrželi se
2 účastníci

ad 4)
P.Kesner rozebral zápis do 1. ročníků v lednu 2009, a to zejména:
- u zápisu 75 dětí, z toho zapsáno – 63, odklady má 12 dětí
- do školy byly zapsány děti ze všech MŠ v Kolíně, děti i z jiných
obvodů, do školy zapsáno 3 krát více dětí než je stanoveno v našem
obvodu
- před zápisem probíhaly akce: Den otevřených dveří, Den mateřských
škol ve škole základní ( MŠ Bezručova a Čtyřlístek)
- velmi úzká spolupráce s MŠ
ad 5)
- pozvání členů školské rady na 11.ples ZŠ Lipanská, který se koná 7.3.
ve Starých lázních v Kolíně
- technická situace školy – diskuse o výhledové úpravě školního atria a
zabudování nových skříněk pro žáky, které mají nahradit stávající
šatny a zlepšit tak úroveň zabezpečení věcí a možnost nechávání
některých věcí ve škole
- plán na zlepšení prostředí školy – diskuse o plánované rekonstrukci
školy, která proběhne ještě v tomto roce

Zapsali: předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr.Renata Němečková

