
Školská rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 
Pořadové číslo jednání: 13 

Datum: 4.10.2011 
Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Ivana Honejsková, Mgr. Jiřina Převrátilová, Ing. J. 
Jírovská, D. Vobořilová, Mgr. M. Benešová, Mgr. Cindrová , Kateřina Záhorová, Mgr. 
Martin Špinka  
Hosté: Mgr. Petr Strejček 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Program: 

1) projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010/2011 

2) ŠVP „Sedmička“ – úpravy a rozšíření 

3) Školní řád – schválení  

4) Konec volebního období 

5) Ostatní 

 

Průběh jednání: 

 

Ad1) Výroční zpráva byla zaslána ředitelem školy v elektronické podobě již s měsíčním 

předstihem e-mailem. Nikdo nevznesl žádné připomínky ani dotazy. Při schvalování výroční 

zprávy bylo 100% hlasů PRO. 

 

Ad2) ŠVP „Sedmička“ má již svou šestou verzi, což si vyžaduje každodenní práce s tímto 

programem. Tímto ŠVP se již řídí všechny třídy na škole. Tentokráte byly do programu nově 

nabídnuty volitelné předměty jako Etická výchova, Finanční gramotnost a řada seminářů např. 

z ICT, z ANJ…. . Byla též upřesněna charakteristika školy a výstupy u některých předmětů a 

ročníků. 

 

Ad3) Na základě žádosti ŘŠ, opřené o zkušenosti z jiných škol, školská rada odsouhlasila 

vložení textu do platného školního řádu. Doplnění se týká práv a povinností zákonných zástupců 

(za jakých podmínek mají právo navštěvovat vyučování). Při hlasování bylo 100% PRO. 

 

Ad4) S koncem letošního kalendářního roku končí již druhé volební období ŠR. Tříleté volební 

období končí jak pro zástupce pedagogického sboru, tak pro zástupce rodičů nezletilých. Zástupci 

zřizovatele jsou do rady jmenováni. Přestože se nad radou stále vznáší otázka jejího zrušení, 

všichni jsou přesvědčeni, že i od ledna bude rada fungovat, i když v jiném složení. Volby do 

pedagogického sboru budou v plné režii pana ředitele, přesně dle pokynů bude jmenován 

přípravný výbor a na jedné z pedagogických rad dojde k tajné volbě zástupců do ŠR. Volby 

zástupců nezletilých budou o poznání složitější. Pokud se nepodaří zvolit tři zástupci již v první 

volbě, dojde k volbě opakované, popř. zástupce jmenuje ŘŠ. Rodiče budou o volbách informování 

prostřednictvím osobních dopisů, navrhovat zástupce budou moci prostřednictvím e-mailů či 

vhozením návrhu do schránky umístněné u hlavního vchodu do školy. Volby z navržených 

kandidátů proběhnou o třídních schůzkách, tedy 24.11.2011. 

 

Ad5) Informaci o právě probíhající investiční akci zateplení budovy přednesl Mgr. Strejček. 

Zateplení i nová fasáda jsou již na svých místech, vše proběhlo přesně dle harmonogramu a 

k údivu školské rady se i podařilo ušetřit. Za ušetřené peníze zřizovatel povolil nainstalovat i 

vnitřní vstupní dveře a zmodernizovat venkovní sportoviště. Pan ředitel je se zvolenou firmou 

naprosto spokojení. Nejen díky kontrolním dnům museli pracovníci školy, především pak pan 

ředitel a techničtí pracovníci školy, trávit na „stavbě“ mnoho svých volných hodin. Za sebe 

doufám, že zřizovatel si vede „databázi“ spolehlivých firem a tuto do ni právě zařadil. 

 



Další informace se týkaly finanční podpory z EU – projekt Šablony. Díky tomuto programu se 

dostávají peníze do škol, 7.ZŠ je v tuto chvíli vybavena již 90 počítači vč.notebooků a některé 

hodiny mohly být rozděleny, což přináší velké výhody především pro žáky. 

 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým spoluradním a také řediteli školy za šestileté 

pohodové volební období. Spolupráce probíhala naprosto bez konfliktů, ačkoli jsme kontrolním 

orgánem pro vedení školy, i zde se nevyskytly vůbec žádné problémy.  

Přeji SEDMIČCE, aby dále jela ve svých dobře zajetých kolejích a aby poté, co se stala 

nejbarevnější školou Kolína, se stala také nejoblíbenější školou mezi rodiči a žáky. 

 

 

 

Kolín 4.10.2011      zapsala Ing. Marcela Vedralová 

 

  

 


