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Zápis z jednání školské rady ze dne 22.11. 2007 
 
 
 
Přítomni:          
 
 

Mauleová Hana    Omluven:  
  Ing.Mistr Martin, PhD.             

Baše Radek 
Bc. Zikešová Hana  
Mgr. Třískalová Libuše 

  Bc. Kočíková Dana 
   
 
Program: 

1) kontrola usnesení ze dne 24.01.2007 
2) projednání a schválení výroční zprávy  
3) změny ve školním řádu  
4) zkušenosti s ŠVP 
5) různé  
 
 
k bodu  1   kontrola závěrů - splněno 
 ŠVP byl rozeslán k připomínkám elektronickou poštou a diskuse proběhla 

rovněž elektronicky. Členové rady schválili ŠVP per rollam dne 13. 6. 2007 
viz. dokument SR_ 07_06_souhlas_SVP.doc.pdf 

  
 

k bodu  2  Výroční zpráva – připomínky diskuse. 
Výroční zpráva byla schválena s drobnými připomínkami a doporučeními  
formálního charakteru. 
Z diskuse: 

− procento aprobovaně odučených hodin se zvýšilo z 81% na 85% 
− Nulovou aprobaci mají předměty Přírodopis, Zeměpis, Chemie, Fyzika, 

není to však problém, protože uč. Irena Pánková dokončuje pátý ročník 
a od příštího roku budou i tyto předměty (kromě zeměpisu) pokryty.  
Současný stav se v žádném případě neprojeví na kvalitě výuky! 

− Zkušenost se spojováním tříd je dobrá, pouze spojení druhé a čtvrté 
třídy, kde žáci druhé třídy ještě nedokáží pracovat samostatně, 
vyžaduje odlišný přístup 

− Ve školním roce 2007/2008 se snížil počet žáků oproti roku 
předcházejícímu ze 114 na 112 a opět musel být požádán zřizovatel o 
povolení výjimky z nedodržení stanoveného minimálního počtu žáků. 
Situace by se měla zlepšit příští rok, kdy ze školy odejde 12 žáků a 
mělo by nastoupit 16 prvňáčků. 

k bodu  3  Členové školské rady byli seznámeni s navrhovanými úpravami školního 
řádu. Shodli se na tom, že by změny měly být připraveny a odsouhlaseny před  
začátkem druhého pololetí. 

 



 Zápis z jednání ŠR číslo 7 ze dne 22.11.2007 

 - 2 - 

 

k bodu  4  Zkušenosti se Školním vzdělávacím plánem (ŠVP) – jsou dobré, protože 
škola používá obdobnou metodiku již dlouhou dobu a ŠVP byl připravován 
dva roky. 

 Bylo konstatováno, že díky tomu mnoho rodičů ani nepostřehlo rozdíl ve 
výuce svých dětí. 

 Je nutné vyčíslit dodatečné náklady (hlavně investiční) spojené se zaváděním 
ŠVP a projednat je se zřizovatelem, případně hledat jiné zdroje financování. 

 
 
Závěry:  
1) Vedení školy dopracuje Výroční zprávu za školní rok 2006/07 
2) Vedení školy projedná dopad ŠVP na rozpočet školy se zřizovatelem 
3) Další schůzka ŠR leden 2008 – hlavní téma schválení změn školního řádu 

 
 
 
Zapsal:  ing.Martin Mistr, Ph.D.   ……………...……………………. 

předseda ŠR ing.Martin Mistr,PhD. 
     
 
Dne: 22.11.2007 
Ve Starém Kolíně 
 
 
 
 
 
 
Četl:      Mauleová Hana                          ………………………………. 
 
  Baše Radek                                ……………………………….  
 
  Bc. Zikešová Hana                     ………………………………. 
 
  Bc. Kočíková Dana                    ………………………………. 
 
  Mgr.Třískalová Libuše               ………………………………. 
 


