
ZÁPIS  Z 20. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 14.5.2013 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

MUDr. Radek Cabrnoch 

Petra Babická 

Petr  Neumann 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina Koděrová 

Ing. Květoslava Novotná 

Mgr. Oldřich Keltner – omluven 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Petr Villner – omluven 

Kateřina Záhorová 

Mgr. Jiří Tuček - nepřítomen 

Hosté: 

Mgr. Irena Kaurová , ředitelka školy 

Program:  

1.  Přivítání všech přítomných 

2.  Seznámení s úpravami RVP ZV, které  vnášejí  úpravy do ŠVP  : Zařazení nového předmětu  Další 

cizí jazyk   na 2.stupni a  dalších průřezových témat napříč oběma stupni, a to  s platností od 1. 9. 

2013.  Vzhledem k náročnosti přepracování ŠVP dle RVP ZV se ředitelka školy zavázala, že 

pedagogičtí pracovníci dokončí novelizaci ŠVP do konce června.  Školské radě bude dokumentace 

předložena v zákonné lhůtě tak, aby bylo možné ji na další schůzi schválit, případně připomínkovat. 

3.  Termín příští schůze: středa 28. 8. 2013 v 16:30 

4. Hospodaření školy za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 

Všem přítomným byla předložena souhrnná dokumentace hospodaření školy za rok 2012 spolu 

s rozpočtem pro letošní kalendářní rok 2013.  

5. Zařazení školy do programu tzv. Revitalizace budov. Na základě zjištění stavu budovy, její fasády a 

oken, bude zahájena v říjnu roku 2013 celková rekonstrukce budovy U-2-2,  spojovací chodby mezi 

budovou U-2-2 a budovou Internátu a pavilonu C. Termín zahájení prací počne nejdříve 15. 10. 2013 

výměnou oken a následným zateplením jmenovaných budov. 

 



6. Další plánované opravy a rekonstrukce spadají do doby hlavních prázdnin: 

Budova U-2 -2 : výměna podlahových krytin na chodbách ( OŠKS ) 

Budova Internátu: broušení a lakování všech parketových podlah, ( OSBNP), dále výměna osvětlení 

učeben ( OŠKS) 

Pavilon C: venkovní osvětlení ( OŠKS) 

Úprava hřiště v areálu školy  - nově 2 hřiště, doskočiště  a  prostor pro vrh koulí a diskem ( OŠKS )  

7. Pro školní rok 2013/2014 přijala škola celkem  88  žáků  do prvních tříd, plánované jsou celkem 4 

třídy včetně specializované první třídy pro děti s logopedickými vadami řeči. 

8. 20. 5. – 31. 5. 2013 - Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníků – pro školy povinné v rámci RVP 

ZV jako zpětná vazba pro MŠMT 

Žáci budou testováni z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Žáci se SVP budou  testováni 

pouze z českého jazyka  a matematiky. 

9. Další akce školy: 

16. 5. 2013: Ředitelka školy pozvala všechny přítomné na Akademii školy, která se koná dne 16. 5. 

2013 v hale Spojů. Žáci školy předvedou především svá sportovní a taneční vystoupení. Tato 

slavnostní akce je vyvrcholením jejich dvouleté pečlivé přípravy pod vedením pedagogických 

pracovníků školy. 

31. 5. 2013 Den Dětí  

3. – 7. 6. 2013 Kolínské sportovní dny 

24.6. 2013  Den Zdraví 

25. 6. 2013 Školní výlet žáků 2. stupně 

28. 6. 2013  Vydávání vysvědčení , slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku v hale Bios za přítomnosti 

rodičů a příbuzných žáků 

10. Ve dnech 22. 5. – 27. 5. 2013 proběhne na škole pravidelná kontrola České školní inspekce. 

11. Diskuze: 

MUDr. Radek Cabrnoch vznesl dotaz, který se týkal opatření ředitelky školy ohledně zákazu jízdy na 

kole do školy.  

Tento zákaz byl vydán  poté, co byl  napaden nožem  zaměstnanec  školy, když se snažil zabránit 

krádeži kola, jež  patřilo žákovi školy.  Vzhledem k nutnosti ochrany života a zdraví všech žáků a 

zaměstnanců školy je toto opatření nezbytně nutné, do budoucna se uvažuje  i  o možnosti  uzavření 

celého areálu. 

V Kolíně dne  14. 5. 2013                                               Zapsala: Mgr. Kateřina Koděrová 


