
Zápis z 3. zasedání ŠR ze dne 26. září 2006 
3. ZŠ, Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 

 

 

 

- Zahájení a přivítání členů ŠR a hostů. 

- Zvolení zapisovatele – MUDr. Žertová. 

- Kontrola usnášeníschopnosti  - bylo přítomno 6 členů ŠR, 3 byli omluveni. 

ŠR je tedy usnášeníschopná – přítomna nadpoloviční většina členů. 

- Schválení výroční zprávy.  Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy přítomných 

členů. 

- Kontrola zápisu z 2.zasedání ŠR. 

- Nový retardér u přechodu pro chodce u školy. Dopravní situace a rychlost jízdy aut 

v bezprostřední blízkosti školy se vylepšila, ale ještě nedostatečně. Bylo rozhodnuto 

požádat o zřízení ještě nejméně jednoho retardéru v dolní části ulice Vávrova. Žádost 

vypracuje Dr.Žertová do 1 týdne od zasedání. 

- Využití haly Bios. Jedná se o majetek města, které má zájem o rozšiřování sportovně-

kulturních aktivit nejen žáků, ale i obyvatel města, proto není přílišná 

komercionalizace v tomto případě žádoucí. 

- V rámci programu boje proti kriminalitě se škola chystá opět se do tohoto programu 

zapojit. 

- Mgr. Kačer se snaží  v rámci programu Sokrates uvést v život spolupráci naší školy se 

školami v zahraničí. Rýsují se již první možnosti spolupráce se školou ve Velké 

Británii a v Německu. Bude vyslán na mezinárodní setkání zástupců základních škol, 

kde bude naší školu reprezentovat. Vznikla potřeba propagačních předmětů. Vedení 

školy by uvítalo finanční sponzorský dar na úhradu těchto předmětů. 

- Členové ŠR jako zástupci rodičů budou kontaktovat zástupce rodičů jednotlivých tříd 

a budou je informovat o této potřebě. 

- Mgr. Kaurová dodá přesnější informace o tomto setkání. Následně Dr. Žertová 

vypracuje výzvu pro rodiče, která bude dostupná též na webových stránkách školy. 

- Proběhla diskuse, jak nejlépe získávat finanční podporu pro školu – účetní překážky. 

Výsledkem diskuse je návrh založit neziskovou organizaci sdružující rodiče žáků 

školy.Tento návrh  bude jedním z hlavních bodů jednání při setkání zástupců ŠR 

s rodiči. Setkání zástupců ŠR se zástupci rodičů jednotlivých tříd proběhne 23. 11. 

v 16 hodin. 

- Mgr. Kaurová nás informovala o průběhu rekonstrukce školní jídelny. V blízké 

budoucnosti chystají možnost výběru nejprve ze dvou příloh, později ze dvou hlavních 

jídel. 

- Škola chystá vánoční trhy, kde budou moci rodiče, ale i ostatní zájemci zakoupit 

předměty, které vyrobí žáci v rámci pracovních činností. 

- V průběhu prázdnin probíhaly i další stavební práce, byla vytvořena samostatná 

místnost pro výchovného poradce, která zdejší škole velmi chyběla. 

 

 

 

 

 

Kontrola zápisu                                                                                   Zapsala 

Mgr. Dana Jelínková                                                                           Dr. Alice Žertová 


