
Skolská rada při Základní škole Staý Kolín

YáŽeni rodiče,
reagujeme na Vaši podpisovou akci proti sloučení budoucí třetí třídy doručenou dne 11. 7.20II
na obecní úřad. Školskď?adaje složena ze zástupců zřizovate|e. školy i rodičů a vyjadřuje se

koté.;;kám spojených s qýukou. Vaš podnět projednala dne 19. 8. 201I zaúčasti vedení obce.

Rádi bydhom vás pozvali na společnou schůzku v útery 23.8.20l1od 18 hodin v jídelně záHadni

skoly, kde bychom vás rádi informovali o závěrech jednarrí a seznámili vás s předbéžným

rozvrhem pro první stupeň.

Vzhledem k aktuálnosti tématu prosíme o předání informace i ostďním rodičům.

Ve Starém Kolíně dne 19. 8. 201l
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Škokká ruďa

Základni škola Staý Kolín

Setkání s rodiči

Spolup táce školy s roďči

otazka, na kterou otlporidalo 9 rorličů naŠi ZŠ
(C€tlieu r ťR' odpolidilo 2 {8J toďčti):
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ile si. Že škola unÍ řeŠir r'i'chol'né

o -Iste mokoieni s tim. iali učitelé \a



23.8.2011

Spoj ování tříd

Spojená třída * společná výuka
: Tříd'á: min 17 ŽákŮ, max. 30 Žáků

* Podle počtu ŽákŮ se odvozuje počet tříd
1't9 => 7 tříd

136 => 8 tříd

* Výjimku z počtu uděluje obec _ Úhrada nákladů

Út<ot školy
* Vykázat tolik tříd, kolik je Žáků, případně Žádat o

qýjimku (obec připlácí naŽáka 43 tis. Kč/rok)

* Sestavit rozvrh tak, aby co nejméně hodin bylo
spojených

ZS Stary Ko1ín

cELosTÁTNÍ sRoVNÁNí
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řešaÍ \'českémjetce máme leoší \,ýslcdky nťž 607o

řešeni lťpši ťÍsl(dk! ícž t|07o víť(h /Účflsučnlch šLol r

kornpetence:

-

Srovnávacího testování klíčových kompetencí se celkem zúčastnilo:
.258 škol (4781říd, 8 476 žákú) v ČR - z toho 8% víceleých gymnázií
.Ve Středočeském knji 36 Škol, 77 tříd a 1 380 žáků

[l úspěšnmt a kompetenci

Zák -8. tŤida J!
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o úsněšnost CR 43 41 44 43 u

Výsledky jsou nadprůměrné.
lepší neŽ 80% zúčastněných škol
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Ktr,A 20A9 - 2010

KEA {5. ročník).

'* ČJ:"V1isledky hodnoceny jako průměrné

.J M: Výsledky hodnoceny jako průměrné. lepší neŽ
600/o zÚčastněných škol.

KEA (7. roěník).

" ČJ: Výsledky hodnoceny jako špiěkové mezi
10% nejúspěšnějšími školami v čR'

.J M: Výsledky hodnoceny jako nadprůměrné (lepší
neŽ3ao/o

'* zúčastněných škol)

KtrÁ 2008 - 2Oa9

KEA (6. roěník).
.'' ČJ: nadprůměr, v prvních 20% škol
l'-} M: lepŠí průměr, v prvních 40% škol.

KEA (9. roěník).
u ČJ: nadprůměr, v prvních 30% škol.
* M: lepší průměr v první polovině škol
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M.'do.c. s.lo. PobřeŽní34, 186 00 PÍaha 8, lČÓ7}156125

ÚděIlje

Třída 8A
Žákládnl ško|a sbfý Kolln' okÍ€s Kolln' přlspěvl(o!é o.ganiaco

absfuval/á !€stovánl v rámd roj€ktu Eskeláloí

s uýrazným zlepšením úrovně znalostí a dovedností
v anglickém jazyce

sl€dovaná obdobl: podzim 20m - jarc 2011

Poč€t BtovánÍ: 4

Popis . Úrowň aabsll a dodGl' žákÚ/žákyň třldy v jaŽyko!ých

dovednGtéď pdffi a čbni s výBhě Žlgpših' s6vnánÍ
proshlo mei &mlŽápolenýmj 4' - 9' řidaňi ákládnhh škol
6 odpvldal'cimi íočnlky víeletých gymáí sťďočeskfu t@e.

PlůměM fuveň ťidyj posld A1.6. aenl A1.8

TostoÉni pE$hlo v Íámci prcjékIu ĚsF .Kmpl€xní sFÉm rofuie ižykové qŘmobosti žákú
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