
Školní rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412

Pořadové číslo jednání: 2.
Datum 29.3.2006

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Růžena Hůlová, Mgr. Ivana Mikšová, Ivana 
Honejsková, , Eva Nováková, Bc. Petr Sobotka, Mgr. M. Cindrová, Mgr.Karel 
Wiedermann

 Hosté:       Mgr. Petr Strejček

Program:

1. Vyjádření k rozpočtu roku 2005
2. Vyjádření k rozpočtu roku 2006
3. Schválení Školního a klasifikačního řádu
4. Ostatní

Průběh jednání:

1a. Vyjádření k rozpočtu roku 2005 (státní dotace z MŠMT) – Mgr. Petr Strejček na 
základě předem obdržených materiálů konstatoval vyrovnaný rozpočet roku 2005, tzn. přijaté 
dotace byly beze zbytku vyčerpány.
1b. Vyjádření k rozpočtu roku 2005 (dotace od zřizovatele) – Mgr. Petr Strejček na 
základě předem obdržených materiálů konstatoval hospodaření se ziskem, tzn. přijaté dotace 
nebyly vyčerpány a vzniklý zisk byl rozdělen do fondů.

Závěr: všichni vzali rozpočet roku 2005 na vědomí bez připomínek.

2. Rozpočet roku 2006 – bez připomínek.

3. Několik technických připomínek zaneseno do návrhu Škol. a klas.řádu, proběhla delší 
diskuse na téma „sankční řád“. Všichni se shodli na tom, že není žádoucí přesně vymezovat 
tresty za konkrétně popsané přečiny proti ŠŘ. 
Školní a klasifikační řád přijat osmi hlasy, nikdo nebyl proti.

4. Ostatní – ředitel školy seznámil Školní radu s inspekcí, která proběhla minulý měsíc 
ve škole na žádost rodičů žáka 9.třídy. Bohužel nebyla k dispozici projednávaná stížnost, jen 
shrnuté závěry školní inspekce. Tím neměla Školní rada podklady potřebné k vyjádření 
jednoznačného názoru na stížnost. Všechny členy rady však překvapily závěry školní 
inspekce. Zástupci rodičů konstatovali, že bod stížnosti zabývající se neinformovaností rodičů 
se nezakládá na pravdě. Školní a klasifikační řád je již rok zveřejněný  v hlavní budově školy 
a rodiče na tento fakt byli několikráte upozorněni z různých zdrojů. Všichni se shodli na tom, 
že pokud by škola postupovala přesně podle doporučení a požadavků inspekce, šla by stranou 
pedagogická náplň výuky. Školní rada se po projednání tohoto bodu víceméně  přiklonila na 
stranu pana ředitele – Mgr. Petra Strejčka a  pedag. sboru 7. ZŠ v Kolíně. 

Příští zasedání Školní rady je předběžně plánováno na září 2006 (schválení Výroční zprávy).

Kolín 29.3.2006 Zapsala Ing. M. Vedralová
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