
Školní rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

 

Pořadové číslo jednání: 7 

Datum 1. 10. 2008 

 

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Růžena Hůlová, Ivana Honejsková, , Eva 

Nováková, Mgr. Jiřina Převrátilová, Mgr. M. Cindrová, Bc. Martin Špinka 

 

Omluveni: Mgr. Ivana Mikešová, Mgr. Karel Wiedermann 

Hosté: Mgr. Petr Strejček 

 

Program: 

1. Informace o škole 

2. Dodatky ke Školnímu a klasifikačnímu řádu 

3. Schválení Výroční zprávy + její přílohy 

4. Konec volebního období Školní rady 

 

Průběh jednání: 

 

1. O novinkách ze školy informoval ředitel školy Mgr. P. Strejček: 

-    úbytek dětí (odešel nejsilnější ročník ve škole) 

-    velké změny ve školní družině – nyní je zde 6 oddělení a provoz prodloužen do 17.00 hodin 

-    novinkou jsou i zábavná odpoledne pro předškoláky, užší spolupráce s konkrétními MŠ v Kolíně 

-    opětovně otevřeny kroužky ANJ pro 1. ročníky. 

 

2. Vyučovací a pedagogická praxe s sebou přinesla i nutnost doplnit Školní a klasifikační řád o 

některé nové body jako např. , že je žákům zakázáno pořizovat ve škole jakýkoliv zvukový či 

obrazový záznam. O dodatcích Školního a klas. Řádu budou rodiče řádně informování. 

Závěr:  Školní rada schválila 100% hlasů všechny navrhované dodatky Školního a klasifikačního 

řádu. 

 

3.  Nástin nejdůležitějších bodů Výroční zprávy školního roku 2007/2008 – 

Mgr. Petr Strejček. Zpráva ve velice podrobné a přehledné formě, velice mile překvapila i nová 

grafická úprava velké úrovně. 

Závěr: Výroční zpráva schválena všemi přítomnými (7 hlasů), nikdo nebyl 

proti. 

 

4.  Konec volebního období Školní rady při 7.ZŠ v Kolíně:  

- ŠR existuje na této škole již do 1. 1. 2006 

- ŠR má 9 členů (3 za zřizovatele, 3 za školu a 3 za rodiče nezletilých žáků), z toho 7 členům 

končí volební období (2 za zřizovatele, 2 za školu a 3 za rodiče) 

- členové, kteří přišli v průběhu volebního období, mají své funkční období prodlouženo 

k příslušnému datu 

- zástupci za školu budou voleni dle vnitřního volebního řádu za pomoci vedení školy 

- zástupci za zřizovatele dosadí zřizovatel dle interního klíče 

-  zástupci za rodiče budou voleni dle schváleného Volebního řádu, rodiče budou v dohledné 

době informování – očekáváme návrhy ze stran rodičů. 

 

Závěrem: Děkuji všem členům ŠR, vedení školy i všem rodičům a přátelům školy za tříletou 

podporu a spolupráci. 
 

Ing. Marcela Vedralová  

předseda ŠR 

 

Kolín  1. 10. 2008 


