Školská rada při Základní škole
Kolín III, Lipanská 420
V Kolíně 29.4.2010
Věc: Zápis z devátého zasedání Školské rady
Účastníci zasedání: 1)
2)
3)
4)
5)

Jiří Šťastný – zástupce rodičů ve školské radě
Štěpánka Benešová – zástupce rodičů ve školské radě
Milan Pelikán – zástupce rodičů ve školské radě
Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů ve školské radě
Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů
ve školské radě
6) Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů
ve školské radě
7) Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele
8) Iva Drdová – zástupce zřizovatele

Nepřítomni:

Mgr.Roman Pekárek – zástupce zřizovatele ve školské radě
omluven
Program zasedání: 1) zahájení zasedání
2) přehled rozpočtu za rok 2009 a 2010
3) připravované změny ve ŠVP Harmonie
pro šk. rok 2010/2011
4) připravované změny Školního řádu
5) diskuse
ad 1)
- přivítání členů školské rady
- navržení programu zasedání
- přehled rozpočtu za rok 2009 a 2010 obdrželi všichni členové Školské
rady elektronickou poštou

ad 2)
- přehled rozpočtu bez připomínek, rozpočet má za rok 2009 kladný
výsledek
- ve šk . roce 2010/2011 navrženy tyto změny do ŠVP Harmonie:
( změny představil p.Kesner)
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 zavedení výuky Aj do 1. a 2. ročníků díky projektu Super - Nature,
který vyhlásil Vzdělávací institut STČ kraje, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, do
tohoto projektu bylo vybráno 13 škol STČ kraje, bude se vyučovat
ve všech 1. A 2. roč. jedna hodina týdně metodou Helen
Doron(představení projektu – R.Němečková)
 úprava nabídky volitelných předmětů na 1. st. ve 3. – 5. roč.,
na 2. st. v 6. a 7. roč.
 zavedení předmětu Etická výchova ( tento obor se nebude vyučovat
jako samostatný předmět, ale obsah předmětu bude zařazen do
ostatních předmětů)

ad 3)

p. Drdová:
- nezařazovat do vyučování jednotlivých předmětů diskusi o vlastních
představách nastávajících voleb tak, aby nedocházelo k ovlivňování
žáků
- možnost zařazení slovního hodnocení ve vyučovacích předmětech Vv,
Hv, Tv, vyjádření členů obsahovalo výhody i nevýhody slovního
hodnocení, bude dále předneseno a prodiskutováno na pedagogické
radě školy
p. Kesner
- diskuse o odvozu odpadu firmou AVE, možnosti vyjádření
se zástupců zřizovatele školy u jednatelů firmy

ad4)

Mgr.Kesner:
- změna Školního řádu v bodu I./a)3 místo prostřednictvím Poradního
výboru ředitele je nově zařazeno……….prostřednictvím Školního
parlamentu…
- změna Školního řádu v bodu I./d)11 se za MP3 přidává slovo ….apod.
- změna Školního řádu v bodu I./f)12 se k výčtu sociálně patologických
jevů přidává ještě termín………..kyberšikana.
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- změna Školního řádu v bodu II./13 slovo přezkoušení je v celém
odstavci nahrazeno slovem přezkoumání….
Usnesení: S programovými body ad2) , ad3) a ad4) Školská rada souhlasí.

Zapsali: předseda Jiří Šťastný
místopředseda Mgr.Renata Němečková

