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Zápis z jednání školské rady ze dne 24.1. 2007 

 

 

 
Přítomni:          
 

Mauleová Hana    Omluven:  
  Ing.Mistr Martin,PhD.             

Baše Radek 
Bc. Zikešová Hana  

  Bc. Kočíková Dana 
Mgr. Třískalová Libuše 

   
Host: Mgr. Kotková Naďa 
 
Program: 

1) kontrola závěrů ze dne 19.10.2006 
2) Představení nových členů školské rady 
3) Seznámení členů rady s principy tvorby školních vzdělávacích programů (ŠVP) 
4) Postup při přípravě ŠVP pro ZŠ Starý Kolín 
5) Harmonogram přípravy, oponentury a schválení ŠVP 
6) různé  
 
 
k bodu  1  kontrola závěrů – splněno 
 
k bodu  3  Členové školské rady byli seznámeni s postupem tvorby ŠVP, metodikou i 

právními aspekty  
- blížší informace na http://www.rvp.cz/sekce/52  
 

 

k bodu  4  příprava programu probíhá již dva roky 
- rozhodnutí nespecializovat školu zvoleno na základě vyhodnocení 

dotazníků a konzultováno se zastupiteli obce 
- motto ŠVP „Já mezi lidmi“  
- dokument má v současné době okolo 260 stran 
- jedná se o komplexní dokument, který by měl být zaveden ve všech 

třídách, podle MŠMT je možnost volby, zada zavádět postupně, tzn. 1. rok 
v první a šesté třídě a každý rok rozšířit o vyšší ročník, nebo zavést na 
všech stupních. Finanční prostředky (převážně mzdové náklady však budou 
navýšeny pro 1. a 6. ročník. Rozdíl je až 16 hodin týdně. 

- Realizace ŠVP je spojena i s investičními náklady, např. počítačová učebna 
pro první stupeň 
  

 
k bodu  5  Členové rady obdrží první verzi ŠVP do konce měsíce března k připomínkám. 

Další schůzka k obsahu ŠVP nejlépe v měsíci květnu, aby mohl být plán 
schválen do konce června. 
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k bodu  6  Dodatečné finanční zdroje pro rozvoj školy – diskutován grant TPCA a 
zvažována možnost sepsání projektu – Ing. Mistr pověřen získáním pravidel 
 

 
 
Závěry:  
1) Vedení školy pošle členům ŠR pracovní verzi ŠVP do konce března k připomínkám 
2) Ing. Mistr se zúčastní semináře pořádaného TPCA k zásadám poskytování finanční 

pomoci 
3) Další schůzka ŠR, květen 2007 – hlavní téma připomínky k ŠVP 

 
 
 

 
      

Zapsal:  ing. Martin Mistr,PhD    ……………………………. 
                           předseda ŠR ing. Martin Mistr,PhD. 
     
 
Dne: 24.1.2007 
Ve Starém Kolíně 
 
 
 
 
 
 
Četl:      Hana Mauleová                        ………………………………. 

 
  Bc.Dana Kočíková                   ………………………………. 
 
  Radek Baše                              ……………………………….  
 
  Bc. Hana Zikešová                           ………………………………. 
 
    Mgr.Kotková Naďa                          ……………………………… 
 


