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    Zápis z jednání školské rady konané dne 3. 11. 2015 

 

 

 

Přítomni: 

 

  Mistr Martin 

  Boušková Iva 

  Doubravová Hana 

  Horynová Martina 

  Ulrichová Ilona 

  Kropáčková Lucie 

  

Přizváni: 

   

  Pařez Radek 

 

 

 

Program: 
 

1) Seznámení s pokusným ověřováním „Hodiny pohybu navíc“ 

2) Projednání a schválení výroční zprávy 

3) Strategie rozvoje ZŠ a MŠ Starý Kolín 

4) Různé … 

 

 

 

k bodu 1  Školská rada byla seznámena se záměrem školy zapojit se do pokusného 

ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“ pro žáky 1. a 2. ročníku,  

 

Členové rady se vyjadřovali již v září on-line hlasováním a všichni souhlasí se 

zapojením školy do testování. 

 
Výsledek hlasování 

 
 

Časová 
značka Příjmení 

Souhlasím ze zapojením ZŠ do 
ověřování účinnosti programu Komentář 

6.9.2015 
12:18:36 Mistr Ano, souhlasím 

 

6.9.2015 
13:26:09 Boušková Ano, souhlasím 

Dobrý den,každá tělesná aktivita dětí je 
ku prospěchu zdraví a psychické 
pohody. 

6.9.2015 
17:45:28 Ulrichova Ano, souhlasím 

 

6.9.2015 
20:40:54 Doubravová Ano, souhlasím 

 

6.9.2015 
20:43:56 Kropáčková Ano, souhlasím 

 

9.9.2015 
11:48:13 Horynová Ano, souhlasím 
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Pan ředitel seznámil všechny přítomné s průběhem projektu.  

Kroužek vede pan trenér Josef Salák, zaměřuje se z 60% na házenou, z 40% na 

všeobecnou sportovní přípravu, zahájen od poloviny září 2015. Pro velký 

zájem byl rozšířen ještě o 1 hodinu pro žáky 3. – 5. ročníku.  

1. monitorovací zpráva –rodiče žáků vyplňovali dotazník, který bude následně 

vyhodnocen. 

Také nově funguje kroužek kopané pro žáky 1. stupně pod vedením pana 

Tichého. 

 

k bodu 2 Oproti minulým rokům ve zprávě chybí kapitoly: 

1) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

2) Zprávu výchovného poradce 

Pan ředitel podal informaci k dané problematice a bylo dohodnuto, že kapitoly 

budou do zprávy doplněny. 

 

Členové školské rady nemají zásadní připomínky k výroční zprávě školy za 

rok 2014 -2015 a schvalují ji s podmínkou zohlednění a zapracování výše 

uvedených připomínek. 

 

 

k bodu 3 Dle Školského zákona se školská rada podílí na zpracování koncepčních 

záměrů rozvoje školy. Pan Mistr se informoval na stav strategických 

dokumentů školy 

 Školní řád – aktualizován dle potřeby, poslední aktualizace v roce 

2014 

 Školní vzdělávací program – aktualizován dle potřeby, poslední 

aktualizace v roce 2014 

 Strategie rozvoje školy – je nějaká, jak je vyhodnocována 

 

Na obci je uložena dokumentace s konkrétním plánem na příštích pět let. Bude 

provedena aktualizace s podrobnějším popisem jednotlivých plánovaných 

 prací týkajících se ZŠ a MŠ Starý Kolín (připraví pan ředitel): 

„Plán přestaveb a oprav, rekonstrukcí a vybavení školy“ – stanovení cílů, 

jejich plnění, hodnocení, spokojenost, změny, rizika. 

Školská rada zmínila např. prostory pro ŠD v případě větší kapacity žáků 

výhledově v příštích letech, dopravu hlízovských žáků, popř. zřízení nové 

autobusové linky Hlízov – Starý Kolín, návrh rozpočtu školy a podle provozu 

úpravy. 

 

k bodu 4        1.  VÝZVA 56, 57 – na webových stránkách školy podrobněji. Jazykové 

vzdělávání učitelů (Malta, Finsko, Rakousko), pobyt žáků v rodinách  

(8.  ročník – Anglie), vzdělávání na počítačích (AJ), čtenářská gramotnost. 

                      

2. Dle Školského zákona školská rada projednává návrh rozpočtu právnické 

osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, pan ředitel 

navrhne způsob zapojení školské rady do tohoto procesu v intenci znění 

školského zákona a návazných předpisů 

 

           3.  Občanské sdružení mění svůj název na SPOLEK, upravuje STANOVY. 

       Hlasování proběhne během konání třídních schůzek ve čtvrtek 12. 11. 2015  
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       v budově základní školy. V lednu 2016 nové volby. 

               

           4.  Na stránkách školy je třeba aktualizovat rubriku školská rada, bude 

doplněno: 

- výsledky voleb na období 2014 – 2017 

- seznam členů školské rady 

- zápisy z jednání školské rady 

 

 

 

Závěr:  Další schůzka školské rady proběhne v II. polovině roku 2016 nebo dle 

potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:    ……………………………………………….. 

            

                   Horynová Martina 

 

 

 

 

 

Ověřil:    ………………………………………………. 

 

             Mistr Martin 

 

 

 

 

 

 


