
Školská rada – zápis ze schůzky členů, konané dne 5.10.2011 

 
Zástupci rodičů:         Zástupci zřizovatele:                Zástupci školy: 

MUDr. Alice Žertová  - omluvena        Kateřina Záhorová  Mgr. Martina Martínková 

Jitka Sýkorová – neomluvena                Ing. Petr Villner  Mgr. Gabriela Buldrová - omluvena 

Petr Neumann          Mgr. Jiří Tuček  Ing. Květoslava Novotná 

 

Schůzky se účastnila jako host Mgr. Irena Kaurová – ředitelka školy 

 

Program schůze: 

 

1. Přivítání přítomných členů p.Neumannem, který byl pověřen předsedkyní Školské rady  

 p. Žertovou, aby ji na tomto zasedání zastupoval a schůzi řídil. 

 

2.Projednání a schválení Výroční zprávy školy 2010 / 2011, o jejímž obsahu členy školské rady podrobně 

informovala ředitelka školy.  Zpráva byla schválena šesti přítomnými členy a dvěma nepřítomnými členy – p. 

Buldrovou a p. Žertovou. Projednané body stručně: 

- do prvních tříd škola přijímala pouze děti ze své spádové oblasti, máme tři první  třídy a jedna z nich je 

logopedická 

- škola má jednoho pedagogického asistenta 

-  i nadále máme třídy pro žáku s SPU 

-  škola pokračuje v realizace plánů ŠVP 

- 1. třída –angličtina napříč předměty 

- škola vstoupila do projektu EU peníze školám 

-  z ekonomických důvodů skončil projekt Comenius, bude obnoven nejdříve za rok 

-  škola nechala provést diagnostiku stavu znalostí a dovedností žáků 5. a 9. tříd se zaměřením na jejich rozvoj 

v českém a cizím jazyce, v matematice, člověk a jeho svět v 5. třídách a člověk a příroda v 9. třídách 

-  rozsáhlý školní klub – 33 oddělení 

- z oblasti prevence sociálně patologických jevů ( preventistkou na škole je Mgr. Naďa Hněvsová ) se 

uskutečnilo mnoho akcí zaměřených např. proti šikaně, kouření a užívání dalších návykových látek, kriminalitě 

- pokračují projekty: spolupráce s MŠ – Metoda dobrého startu ( podchycení méně nadaných dětí), Čtení a psaní 

s porozuměním ( TŠ), za oblast EVVO projekt Globe – využívání školní meteorologické stanice Prokopka a 

pravidelné poskytování naměřených  hodnot NASA, S TURem tu i zítra budem, Ekopolis, Den evropských 

jazyků, Den vody, Den Země,Pohádkovník Andersenův – sázení keře atd.   

- škola má plno  aktivit např.: Vánoční trhy, Školní akademie, Den otevřených dveří,sběr 

elektrozařízení,rostlinného oleje, papíru, příměstský tábor o prázdninách a účastní se různých soutěží výtvarných 

a pohybových , olympiád např.: Mladý Demostenes, Kolínské sportovní dny ( 1. místo ), Vánoční laťka, výjezdy 

ˇŠVP a LVZ atd. 

- na škole proběhly kontroly VZP, KHS, OSSZ, zřizovatele,kontrola ČŠI se nekonala a neřešila se žádná stížnost  

- zpráva o hospodaření školy byla zpracována p. Žohovou, hospodářku školy: limit přidělených mzdových 

prostředků ONN nebyl překročen, projekty financované z cizích zdrojů – EU ( Comenius ), Tvořivá škola( Čtení 

a psaní porozuměním ),MěÚ Kolín ( prevence proti kriminalitě, na rozvoj sportu,na školní akademii),Občanské 

sdružení( Comenius, výzdoba školy, školní akademie, pomůcky pro žáky s SPU,školní družina a školní 

dílny,sport a reprezentace školy ), sponzorské dary ( meteostanice Prokopka ) 

-škola spolupracuje s odbornými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů – PPP Kolín a Kutná Hora, SVP 

Kolín, DDM, knihovna, policie, hasiči, ČČK, AVE, MŠ Jeronýmova, Síť Tvořivých škol,PMI, Sdružení Tereza, 

Ekocentrum Vlašim a mnoho dalších 

- na škole působí Odborová organizace nepedagogických a nově i  pedagogických pracovníků ( od. r. 2011 ) 

  

3.Příprava voleb nových členů školské rady: 

  -  volba zástupců učitelů na pedagogické radě                9. 11. 2011 

  -  volba zástupců nezletilých žáků začne ( první kolo) na třídních schůzkách 10.11. 2011 

 

4.Diskuzi vedla paní ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová. 

- byl zodpovězen dotaz  p.Tučka na snížení platů učitelů cca o 1 000 Kč ( jedním důvodem je velký úbytek dětí a 

další je dán změnami v platech nepedagogických zaměstnanců ) a na výsledky testovaných žáků devátých 

ročníků ( pěkné výsledky v matematice – škola klade důraz na matematickou gramotnost a horší v anglickém 

jazyce – nedostatek kvalifikovaných učitelů zejména na II.  popř. jejich odchod za lepšími výdělky do 

jazykových škol nebo mimo školství vůbec a nechuť dětí učit se jazyk ) 

 

                                                                                                                              Zapsala: Ing. Květoslava Novotná 

 


