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Zápis z jednání školské rady ze dne 19.10. 2006 
 
 
 
Přítomni:          
 
 

Mauleová Hana    Omluven:  
  Ing.Mistr Martin,PhD.            Radek Baše 

Pudil Jaroslav  
Mgr. Třískalová Libuše 

  Bc. Kočíková Dana 
   
Host: Mgr. Kotková Naďa 
 
Program: 

1) kontrola usnesení ze dne 06.10.2005 
2) projednání a schválení výroční zprávy  
3) změny ve školním řádu  
4) obavy rodičů ze spojování tříd  
5) různé  
 
 
k bodu  1 – kontrola závěrů – splněno částečně, nerealizována schůzka se starostou 
 

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

− Str. 4 bod 3.2 v tabulce doplnit povinně volitelné předměty  
− Str. 7 - vypustit údaj o romských žácích pokud není relevantní 
− Str. 8 bod 5.3 uvést opatření, která vedla k tak markantnímu snížení  

k bodu  3  Členové školské rady byli seznámeni s navrhovanými úravami školního řádu 
pro rok 2006/2007 elektronickou poštou dne 26.9.2006. Konstatují, že 
takovéto změny vedou ke zpřesnění a zkvalitnění školního řádu na základě 
ročních zkušeností a úpravy jednomyslně schvalují. 

 
k bodu  4  Na podnět některých rodičů se Ing. Martin Mistr zabýval otázkou spojování 

tříd na prvním stupni ZŠ. Obavy vyvstávají především při spojování výuky 
jazyků a matematiky. 

 Z jeho iniciativy byla dne 26.9. 2006 zorganizována schůzka rodičů 4. a 5. 
třídy s učiteli.  

− Počty žáků: 4. třída – 11, 5. třída 13, celkem 24 

− AN spojena 3. a 4. třída z důvodu shodné učební osnovy 

− ČJ spojeny 3 hodiny ze 7 

− M spojeny 2 hodiny z 5 

− Přírodověda spolena 1 hodina ze dvou 
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 Z praktického hlediske se tedy nejedná o úplné spojení dvou tříd, ale o spojení 
části hodin některých předmětů. Zástupci přítomných rodičů souhlasili 
s názorem, že tento přístup nemá negativní vliv na kvalitu výuky. 

 

k bodu  5  Školní vzdělávací plán (ŠVP) – je připravován ZŠ tak, aby mohl být dán 
začátkem ledna 2007 k připomínkování školské radě. 

 Paní ředitelka navrhla schůzku ještě do konce roku, kde by školská rada byla 
seznámena s principy tvorby ŠVP a prvními výstupy. 

 Realizace ŠVP si vyžádá i zvýšené finanční nároky, (dovybavení počítačové 
učebny, učební pomůcky) – je třeba jednat se zástupci obecního úřadu, neboť 
do konce listopadu se předkládá položkový rozpočet na příští rok. 

 
 
Závěry:  
1) Vedení školy dopracuje Výroční zprávu za školní rok 2005/06 
2) Vedení školy projená dopad ŠVP na rozpočet školy se zřizovatelem 
3) Další schůzka ŠR prosinec 2006 – hlavní téma seznámení s procesem tvorby 

vzdělávacích programů 
 
 
 

 
      

Zapsal:  ing.Martin Mistr,PhD    ……………………………. 
                předseda ŠR                                                 předseda ŠR ing.Martin Mistr,PhD. 
     
 
Dne: 19.10.2006 
Ve Starém Kolíně 
 
 
 
 
 
 
Četl:      Mauleová Hana                        ………………………………. 

 
  Bc.Dana Kočíková                   ………………………………. 
 
  Radek Baše                              ……………………………….  
 
  Jaroslav Pudil                           ………………………………. 
 
    Mgr.Kotková Naďa                          ……………………………… 
 


