
Školská rada při Základní škole 

Kolín III, Lipanská 420 

 

 

V Kolíně 21.10.2010 

 

 

 Věc:   Zápis z desátého zasedání Školské rady  

  

 

Účastníci zasedání: 1)  Jiří Šťastný – zástupce rodičů ve školské  radě  

                                2)  Štěpánka Benešová – zástupce rodičů ve školské  radě 

                                3)  Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů ve školské  radě 

                                4)  Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů   

                                     ve  školské radě 

                                5)  Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů  

                                     ve školské  radě                               

                                6)  Iva Drdová – zástupce zřizovatele                             

                                7)  Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy 

 

Omluveni                Milan Pelikán – zástupce rodičů ve školské  radě 

                                Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele 

Nepřítomni:            Mgr.Roman Pekárek – zástupce zřizovatele ve školské  radě 

 

Program zasedání:  1)  zahájení zasedání 

                                2) výroční zpráva ředitele školy  

 3) diskuse 

 

ad 1)  

-    přivítání členů školské rady 

- navržení programu zasedání, jehož hlavní částí je výroční zpráva ředitele 

školy 

- výroční zprávu obdrželi všichni členové Školské rady elektronickou poštou 

 

 

ad 2)   

     

- výroční zpráva ředitele školy  

- ředitel školy B.Herčík rozebral jednotlivé části výroční zprávy ředitele školy, 

zejména ve zprávě  došlo k podrobnějšímu hodnocení  školní družiny, 

rozebrání údajů o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů : 

- Odpad z nebe nespad 

- Angličtina v 1. A 2. ročnících – vyučování metodou Super-Nature ( škola 

získala učební a výukové materiály včetně digitální techniky) 
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- Angličtina ve 3. – 5. ročníku vyučována s rodilým mluvčím metodou 

Watsenglish 

- Primární prevence ve spolupráci s O.s. Prostor. Dále ředitel školy upozornil 

na čerpání finančních prostředků v období I.-XII. 2009 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA S POČTEM 6 HLASŮ. 

 

 

ad 3) 

         pí.Drdová: 

 

- proběhla diskuse  o vyhodnocení používání slovního hodnocení při 

hodnocení ve výchovách (diskuse  na minulé školské radě), po diskusích 

metodických orgánů ve škole se dospělo k názoru, zanechat hodnocení 

známkou a přihlížet k individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků 

 

    p.Šťastný: 

- zateplení školy – otázka, zda přináší úspory škole v topném období – teprve 

bude vyhodnoceno 

 

 

 

                      Zapsali:  předseda Jiří Šťastný 

                                     místopředseda Mgr.Renata Němečková 

                                                                                                                                                                     

 

 

 
 

 


