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Zápis z jednání školské rady ze dne 13.12. 2011 

 

 

 

Přítomni: 

Bryscejn Jiří 

Mistr Martin 

Holečková Lenka 

Pánková Irena  

Pařezová Anděla 

Třískalová Kristýna 

Třískalová Libuše 

 

Program: 

1) Zahájení činnosti školské rady 

2) Schválení jednacího řádu ŠR 

3) Volba předsedy 

4) Volba místopředsedy 

5) Projednání a schválení výroční zprávy  

6) Volba zástupce školské rady do výběrového řízení na nového ředitele školy 

7) Různé … 

8) Závěr 

 

k bodu 1 ŠR svolala a zahájila osoba pověřená vedením základní školy Mgr. Libuše 

Třískalová podle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., a seznámila přítomné 

s výsledky voleb. 

 

k bodu  2  Jednací řád. 

Byl odsouhlasen postup jednání dle stávajícího jednacího řádu ŠR s tím, ţe 

členové ŠR prostudují stávající verzi ŠR a na příští schůzce navrhnou případné 

úpravy. 

 

k bodu  3  Volba předsedy 

Za předsedu byl zvolen v tajné volbě Martin Mistr s celkovým počtem 5 hlasů. 

 

k bodu  4  Volba místopředsedy 

Za místopředsedu ŠR byla v tajné volbě zvolena Lenka Holečková s celkovým 

počtem 5 hlasů. 

 

k bodu  5  Projednání a schválení výroční zprávy 

  K předloţené výroční zprávě byly vzneseny následující připomínky 

Úvodní strana 

- V záhlaví zprávy je uvedeno loňské datum 

- číslo jednací odpovídá datu 15. 09. 2011 ve spisové knize,– zpráva však nebyla 

rozeslána školské radě 

Obsah 

- bod 12. Uveden špatný rok – 2009 
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Úvod – str. 3 

- Rada upozorňuje na nesoulad mezi Vyhláškou č.15/2005Sb, kdy zpráva musí 

být poslána předsedovi školské rady nejpozději do 15. 10. a textem „Zpráva 

byla předloţena nové školské radě dne 10. 12. 2011 a projednána a schválena 

školskou radou dne ….“ a poţaduje doplnit vysvětlení 

- Rada doporučuje doplnit i členy školské rady 2008-2011, neboť se jedná 

o Výroční zprávu za období jejího mandátu 

Kapitola 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

- Zjištěn nesoulad v počtu pedagogických pracovníků (učitelé 10,55, 

vychovatelé ŠD 1,00) > úvazky pedagogických pracovníků 11,5 

- není uveden metodik sociálně patologických jevů u Mgr. Třískalové Libuše 

Kapitola 5.1. Počty žáků 

- nesprávný počet dojíţdějících ţáků z Hlízova (uvedeno 8, správně 7) 

Kapitola 5.2. Údaje o prospěchu a chování na konci školního roku 

-  údaje pro rok 2010/11 nejsou doplněné 

Kapitola 5.4. Celostátní srovnávací testy 

- Nesrozumitelná věta „Ţáci dnešního osmého ročníku budou testováni ve všech 

čtyřech ročnících…“ => pokud budou, tak jedině v 8.  a  9. ročníku 

- Poţadavek na celkovou úpravu a zpřesnění textu, např. „tato třída dosáhla 

dobrých výborných výsledků… 

Kapitola 6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 

- Text zprávy metodika prevence je naprosto shodný s loňskou výroční zprávou, 

rada ţádá o prověření aktuálnosti textu  

- je uveden Velikonoční jarmark a vynášení Moreny, které se neuskutečnily, 

naopak chybí Noc oţivlých dýní 

Kapitola 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Text zprávy je naprosto shodný s loňskou výroční zprávou, nelze ověřit 

správnost a aktuálnost textu 

- Rada poţaduje doplnit informaci, na jakém základě je určováno zaměření 

DVPP a jak byly stanovovány priority 

- Nekorektní/neaktuální informace: ŠVP se ověřuje od 1. - 4. a od 6. - 9. ročníku  

- Studium koordinátora EVVO v rozsahu 250 hodin bylo ukončeno jiţ v  roce 

2009/10 

Kapitola 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

- Rada poţaduje doplnit údaje o úspěšnosti EVVO, (objem sebraného papíru, 

víček, oleje, spotřebičů) a získané finanční prostředky 

- Rada doporučuje vypustit text „Škoda, ţe přestal vycházet Starokolínský 

zpravodaj, do kterého naši ţáci i učitelé pravidelně přispívali.“  

- Rada doporučuje Vysvětlit tabulku sportovní soutěţe „vítězí IX. třída) 

Kapitola 11. Hodnocení plnění plánu ICT 

- Opravit text „příspěvek na modernizaci výuky a vybavení je“ na „byl“ 

Kapitola 12. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 se státními prostředky 

- shodná čísla s loňskou výroční zprávou 
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- chybí tabulka – příspěvek na činnost školy v roce 2010 – Obec Starý Kolín 

- vzhledem ke zjištěným nedostatkům ve výkaznictví školy rada poţaduje doplnit alespoň 

příjmy ze státního rozpočtu a prostředky zřizovatele 

 

Závěr k bodu 5:  Školská rada žádá zpracovatele o vypořádání výše uvedených 

připomínek a opětovné předložení Výroční zprávy školské radě ke 

schválení. 

 

k bodu  6  Volba zástupce školské rady do výběrového řízení na nového ředitele školy 

- za zástupce do komise výběrového řízení na nového ředitele byl zvolen Martin Mistr, 

s celkovým počtem 3 hlasů ze 4 přítomných 

k bodu 7 Různé 

- Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na materiální zabezpečení, škola navrhla 

poplatek za školní kluby 250,00 Kč za pololetí a za školní druţinu 300,00 Kč za 

pololetí. Školská rada schválila zvýšení poplatku za školní družinu a školní kluby. 

 

Závěry:  

1) Členové ŠR navrhnou do příštího jednání případné změny jednacího řádu. 

2) Mgr. Naďa Kotková pošle elektronicky členům ŠR výroční zprávu T: 16. 12. 2011 

3) Další schůzka školské rady se uskuteční v druhé polovině ledna roku 2012 

 

 

 

      

Zapsala:                    ……………...……………………. 

    Kristýna Třískalová 

     

Ověřila:         ……………………………………. 

           Anděla Pařezová 

 

Dne: 13.12.2011 

Ve Starém Kolíně 

 

 

 

Četl:     Bryscejn Jiří                           ………………………………. 

 

  Mistr Martin                       ………………………………. 

 

  Holečková Lenka   ………………………………. 

 

  Pánková Irena                      ………………………………. 

 

  Pařezová Anděla                     ………………………………. 

   

  Třískalová Kristýna   ………………………………. 


