
Spolek rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín 

Zápis schůze Spolku ze dne 24. 11. 2022. 
  
Vedení schůzky se ujala paní Ing. Ledvinová, místopředsedkyně spolku. Předsedkyně spolku Ing. Holá 
byla předem omluvena. 
Jako host byla přivítána paní ředitelka 3. ZŠ Kolín Mgr. Koděrová. 
  
  
SRPŠ:  

 darovací smlouva - informace  
 odsouhlasení škole zbývající částky 24 846 Kč na rozpuštění do zbývajících oblastí / např. 

dílny dřevo, propagace školy, pomůcky pro speciál. třídu, školní družina apod. / cílem je 
zůstatek 0,- (daně) 

 finální částka k 23.11.2022 byla 116 693,96- Kč / v době schůzky tj. 24.11.2022 byla 122 
293,96- Kč 

 Komise obědů na škole z řad rodičů - komise jsou vybraní rodiče, kteří navštěvují školní 
jídelnu, ochutnávají jídlo a hodnotí kvalitu formou dotazníku. Aktuálně se řeší slanější 
polévky (nová paní hospodářka - pí. Stejskalová, kontakt na web. školy). Do hodnotící komise 
byl vybrán nový člen z řad rodičů – p. Stibor. 

 Dotaz na zajištění správného průběhu přechodu z 1 stupně (z 5 tř.) na 2 st.(do 6 tř.) –
 dotazníky byly škole vráceny v počtu zhruba 90 %. 

o Paní ředitelka okomentovala - jedná se o velkou změnu pro děti nejen v učivu (nové 
předměty) ale i ve vyučujících a jejich požadavcích (původně 1 uč., nově každý 
předmět jiný učitel). Po době covidu zatím škola zůstala v režimu, že se nestěhují na 
jednotlivé předměty žáci, ale učitelé – tj. pro žáky je to nyní jednodušší… 

o rozdíly ve vyučujících stejných předmětů (např. 6.A Fy. jiný uč. než v 6.B = rozdíly v 
tempu probrané látky) -  žáci dostávají hlášené velké testy od učitelů z předmětů 
(např. 1/4 letní práce) - škola má kontrolu nad probíraným učivem dle vzdělávacího 
plánu MŠMT. 

Vybrané finanční prostředky Spolkem: 
Cíl je, aby škola mohla začít prostředky používat na začátku roku 2023, tj. předat škole do konce roku 
2022. 
Návrhy na účelové uplatnění vybrané částky  
1 Zřízení odpočinkových zón pro děti. Cílem je vybavit 4 odpočinkové zóny. 

 Aktuálně jsou zapůjčené malé sedací vaky, děti dle vyjádření školy využívají bez potyček.  
 Lze zakoupit 20ks větších sedacích vaků, koberce a potřebné příslušenství / stolky apod. 
 Škola dodá potřebný seznam s naceněním pro převedení částky + darovací smlouva. 

2 Úprava zvonků na pavilonu C (bližší info M. Pokorná) 
 Při vyzvedávání dětí z družiny se používají zvonky ve třídách, kde někdy ještě probíhá výuka. 
 Zmapování situace (o kolik zvonků se jedná, jaký tip - zvonek nebo i kamera, zapojení, 

finanční návrh od školy, realizace). 
3 Knihovna pro děti na 2. stupni – je v plánu 
Další úvahy nad plánovanými investicemi školy, diskuse se zástupci spolku rodičů: 
- Investice do LED osvětlení v rámci úspor energií - nerozhoduje škola, třeba se obrátit na majitele / 
město. Jedná se o investici školy, resp. zřizovatele. 
-Plán lépe osvětlit a zabezpečit školu zvenku – zejména zahradu, hřiště a arboretum. Umístit 
pohybové čidlo – škola jedná se zřizovatelem – tj. město  (místostarostka). Zároveň paní ředitelka 
informovala o tom, že bude osvětlena nově spojovací chodba a po opravě bude přístupná pro žáky 
školy /nyní to není možné z důvodu stále kluzké podlahy/. 
  
- Využití plotových ploch k vybrané reklamní inzerci - škola ověří možnost využití, zda je tato varianta 
možná na ZŠ. 
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-Zeleň - nabídka z 1. tř. škole na osazení okolních prostor - škola nabídku uvítá, lze použít po úpravách 
spojovací chodby mezi budovami – přestavba začne v roce 2023. Zároveň bude opravena asfaltová 
plocha před internátem. Děti stromky zasadí v rámci výuky. 
  
Dotaz na kolostav – paní ředitelka vysvětlila, že ke kolostavu si každý žák může vyžádat klíč přes 
třídního učitele u pana školníka a může po dobu školní docházky toto zařízení využívat. 
  
Info ze školy: 
Aktuálně 700 dětí / 31 tříd 

 Na škole existuje počítačová herna / 7PC + tiskárna - lze využít pro samostatně, potřeby dětí 
na výuku (např. kdo nemá doma PC), dohoda s tř. uč. 

 Požadavek školy na zřizovatele - investice do tříd chemie, fyziky, přírodovědy, 
počítačová učebna  

 Od 09/2023 se plánují k dispozici Office licence pro děti / použití po přihlášení. 
 Spojovačka - oprava a uvolnění pro děti / skřínky, odpočinkové zóna / r. 2023, úpravy 

stavební firmou zaberou okolní místo a možná omezí průchod 
 Změna webových stránek školy od 12/2022 
 Změna ve formě vydání almanachu místo školního časopisu 
 Internát - úprava beton. plochy kolem budovy a  hřiště / současně s úpravou spojovací 

chodby. 
 


