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    Zápis z jednání školské rady konané dne 23. 11. 2016 

 

 

 

Přítomni: 

 

  Mistr Martin 

  Boušková Iva 

  Doubravová Hana 

  Horynová Martina 

  Ulrichová Ilona 

  Kropáčková Lucie 

  

Přizváni: 

   

  Pařez Radek (omluven) 

 

 

 

Program: 
 

1) Kontrola plnění úkolů 

2) Projednání a schválení výroční zprávy 

3) Činnost školské rady dle „Školského zákona“ 

4) Různé … 

 

 

 

k bodu 1  Úkoly jsou průběžně plněny. 

 

 

k bodu 2 Zpráva obsahuje všechny zákonem požadované kapitoly. V rámci diskuse bylo 

vzneseno doporučení rozšířit kapitolu 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání: 

o srovnání žáků školy s žáky ostatních škol. Toto srovnání je důležité 

jak pro rodiče při rozhodování o volbě školy, tak pro zastupitele 

při argumentaci o kvalitě činnosti obcí zřizované instituce. 

   

Pan Mistr požádá pana ředitele o poskytnutí výsledků srovnávacího 

hodnocení škol. 

  T: 30. 11. 2016 

 

Členové školské rady nemají připomínky k výroční zprávě školy  

za rok 2015 -2016 a schvalují ji. Před zveřejněním doporučují provést 

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

záměrů rozvoje školy. Pan Mistr se informoval o stavu strategických 

dokumentů školy 

 Školní řád – změny schváleny školskou radou 13. 9. 2016 

 Školní vzdělávací program – změny schváleny školskou radou 

13. 9. 2016 

 Strategie rozvoje školy – Pan Mistr představil Koncepci rozvoje školy 

zpracovanou Mgr. Pařezem v roce 2012 a uloženou na obci (viz. zápis 

ŠR č. 24) jako jediný dostupný strategický dokument. 

 

Členové rady konstatovali, že některé cíle již byly dosaženy (např. systém 

integrace dětí s handicapy) a některé naopak již nejsou aktuální (spolupráce 

s městskou knihovnou Kolín), proto je třeba plnění koncepce vyhodnotit 

a aktualizovat. 

 

Pan Mistr požádá pana ředitele o vyhodnocení naplňování Koncepce 

rozvoje školy. ŠR projedná v lednu 2017 tak, aby výsledky a doporučení 

mohly být použity do připravované Strategie rozvoje obce. 

 T: 30. 11. 2016 

 

k bodu 4 Placení obědů – v současné době je možné pouze svolením k inkasu, 

nebo hotově na pokladně jídelny. Někteří rodiče by uvítali možnost úhrady 

příkazem k úhradě z účtu. 

 

 Paní Doubravová zjistí možnosti úhrady obědů příkazem k úhradě 

na základě měsíčního vyúčtování a bude informovat členy rady. 

 T: 10. 12. 2016 

 

 

 

Závěr:  Další schůzka školské rady proběhne v I. Čtvrtletí roku 2017 po obdržení 

dokumentů od vedení školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    ……………………………………………….. 

            

                   Mistr Martin 

 

 

 

 

 

Ověřil:    ………………………………………………. 

 

         Horynová Martina 


