
 

 

Zápis z 6. zasedání ŠR ze dne 25.9.2007 
 

- zvolení zapisovatele – Dr. Žertová 

- přivítání nového člena ŠR – Ing. Villner (zástupce zřizovatele – náhrada za pana Krále) 

- kontrola zápisu z 5. zasedání: 

 problematika občanského sdružení 

 při setkání se zástupci jednotlivých tříd se zástupci ŠR informovat o 

vzniku o.s. a účelu jeho vzniku 

 zjistit zda zástupci z jednotlivých tříd budou ochotni pracovat jako 

výkonný výbor o.s. (pokud ne – zajistit za ně náhradníky) 

 požádat zástupce tříd, aby informovali rodiče na třídních schůzkách o 

o.s. 

 požádat zástupce, aby vybrali členské příspěvky  

 Dr. Žertová poslat elektronicky 1. přihlášku do o.s. s upravenou výší 

členského příspěvku, 2. informaci pro rodiče o vzniku o.s., 3. stanovy 

o.s. 

 Škola zajistí namnožení materiálu a jeho rozšíření na žáky po schůzce 

se zástupci jednotl. tříd – tj. 16. listopadu  

- Setkání zástupců jednotlivých tříd se zástupci ŠR se bude konat 15. listopadu v 16 hod. 

- Škola zajistí prostor pro toto setkání 

- Dr. Žertová pošle aktualizovaný seznam zástupců rodičů Ing. Kučerovi 

- Členové ŠR z řad rodičů zajistí pozvání zástupců tříd takto Dr. Žertová 1.-3. třída včetně, pan 

Zinzer 4.- 6.třída vč., Ing. Kučera 7.- 9.třída vč. 

- Ing. Kučera bude mít vystoupení ve školním rozhlase při třídních schůzkách 2x – pro 1. a 2. 

stupeň zvlášť 

- Výměna člena ŠR MUDr. Moučky z důvodu jeho opakovaných neúčastí, Dr. Žertová zajistí 

žádost na zřizovatele 

- Informace ředitelky školy k výroční zprávě školy: 

 dyslektické třídy a jejich fungování 

 specialisté na výuku jazyků na 2. stupni dokončili své vzdělávání 

 někteří pedag. pracovnící se účastní spec. vzdělávání v oblasti 

informatiky 

 v plánu zvláštní řešení pro děti s vývojovými vadami řeči a dyslexií 

 zařazení do programu „Partnerství škol“ ( ČR, Německo, Finsko, 

Portugalsko, event. Řecko – ještě není schválené), proběhne zájezd do 

Španělska – Mgr. Kačer a Mgr. Kaurová, zájezd do Německa – Mgr. 

Kačer + žáci ZŠ 

 v červnu 2008 bude hostitelskou školou 3. ZŠ v Kolíně  

 problémy s matematickou a fyzikální olympiádou – velmi náročné ( 

nejvíce talentované děti odcházejí do primy) 

- hlasování o schválení Výroční zprávy 3. ŽŠ – všemi hlasy schváleno 

- ŠR schvaluje výroční zprávu školy za rok 2006/2007 

- Diskuse:    

 Mgr. Kaurová požádala Ing. Villnera o urychlené sdělení navýšené hodnoty 

rekonstruovaných prostor, aby bylo možné zahájit odpis majetku 

 vzniká nový projekt – čerpání financí ze strukturálních fondů, v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů, spolupráce s paní Roseckou. Projekt bude zaměřen na téma – 

„tvořivá škola“. 


