
ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ŠR ze dne 23. dubna 2007 
3. ZŠ, Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 

 

 zahájení  a přivítání členů ŠR a přítomných hostů 

 zvolení zapisovatele – MUDr. Žertová 

 hospodaření školy v roce 2006 a návrh rozpočtu pro rok 2007  

– při sestavování nového rozpočtu se vychází z předchozího roku 

– prostředky ušetřené za „energie“ přecházejí do nového rozpočtu (tyto 

prostředky jsou účelově vázané) 

– doplňková činnost – musí být kladný hosp.výsledek, při zvyšování těchto 

příjmů hrozí celé organizaci, že bude zařazena do kategorie povinných plátců 

DPH 

– problém s obědy pro zaměstnance – rušení závodního stravování, řešení tohoto 

problému v součinnosti s ostatními školami a školským odborem 

 ŠR bere na vědomí výsledek hospodaření školy za rok 2006 všemi hlasy přítomných 

členů  

 ŠR bere na vědomí návrh rozpočtu školy pro rok 2007 všemi hlasy přítomných členů 

 Opětovná nepřítomnost dvou členů ŠR ze strany zřizovatele bez omluvy – p. Petr Král 

a MUDr. Pavel Moučka. Dr. Žertová byla pověřena kontaktovat oba členy, zjednat 

nápravu nebo výměnu těchto členů. 

 Informace o zápisu žáků do 1. třídy. Ke školní docházce se přihlásilo 82 žáků, 

předpokládá se, že do 1. třídy nastoupí 63 – 64 žáků. Budou vytvořeny tři první třídy. 

Info o spolupráci s MŠ. 

 30.4. ředitelské volno – kompletace školního vzdělávacího programu, 1. a 6. ročník 

začíná s programem „tvořivá škola“ 

 17.5. školní akademie – plakát, den matek – upomínkové předměty, drobné prodejní 

předměty 

 30.8. bude připraven dokument „školní vzdělávací program“ k projednání a schválení 

 Info o úspěších školy – 3. místo na mistrovství republiky ve sportovní gymnastice. 

Obtíže se žádostí o příspěvek na akci na školskou komisi.  

 1.6. den dětí s názvem Děti dětem 

 prevence kriminality mládeže – pí uč. Hájková a pí uč.Mazuchová 

 spolupráce 9ti škol z různých evropských zemí – p. uč. Kačer 

 

 

                                                                                                   zapsala Dr. Alice Žertová 


