
Školská rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 
 

Pořadové číslo jednání: 9 

Datum 12. 10. 2009 

 

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Růžena Hůlová, Ivana Honejsková, Mgr. Jiřina 

Převrátilová, Mgr. M. Cindrová, Ing. J. Jírovská, D. Vobořilová, Mgr. M. Benešová 

Hosté: Mgr. Petr Strejček 

Omluven: Bc. Martin Špinka 

 

Program:  

1. Informace o škole – investiční akce provedené ve škole, plány do budoucnosti 

2. ŠVP – 4.verze   

3. Schválení Výroční zprávy + její přílohy  

4. Ostatní  

 

Průběh jednání:  

 

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

-  úbytek dětí  

-  velké změny v personálním obsazení  

-  dále pokračují zábavná odpoledne pro předškoláky, užší spolupráce s konkrétními MŠ 

v Kolíně  

-  o prázdninách proběhla oprava fasády na nářaďovně, je hotové osvětlení v dalších 5 

třídách, zrekonstruovalo se WC pro zaměstnance a opravila se malba 

- v blízké budoucnosti se plánuje nově zřídit třetí pracovnu IT – nově toto řeší Odbor 

správy majetku města Kolína 

- proběhla inspekce – inspekční zpráva a závěry z ní k nahlédnutí u řiditele školy, na 

webových stránkách školy či u předsedkyně ŠR. 

 

2. Vyučovací a pedagogická praxe s sebou přinesla i nutnost rozšířit a přepracovat některé 

pasáže ŠVP.  Proto vznikla nová, čtvrtá verze ŠVP, která obsahuje kromě jiného i posílení 

dotací předmětů český jazyk a matematika v 8. a v 9.třídách. Vznikly i nové volitelné 

předměty jako je seminář z matematiky či německého jazyka, seminář atletiky a počítačové 

grafiky. 

Závěrem: ŠR bere tuto verzi projednala bez připomínek a tím se považuje za schválenou 

 

3. Nástin nejdůležitějších bodů Výroční zprávy školního roku 2008/2009 –  

Mgr. Petr Strejček. Zpráva ve velice podrobné a přehledné formě, grafická úprava vysoké 

úrovně. Po přednesení zprávy byla otevřena diskuse, padaly otázky především ze strany Ing. 

Jírovské  a paní Hůlové. Vše dostatečně vysvětlil pan ředitel, podal doplňující informace. 

Závěr: Výroční zpráva schválena všemi přítomnými (8 hlasů), nikdo nebyl proti.  

 

4. Ostatní 

Podnětná připomínka z řad rodičů – nákup potřebných materiálů a pomůcek na pracovní 

činnosti a výtvarnou výchovu by bylo lepší zakoupit přes školu (1.stupeň). 

 

 

Ing. Marcela Vedralová  

předseda ŠR          Kolín 12. 10. 2009 


