
Školní rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412

Pořadové číslo jednání: 1 (zahajovací)
Datum 25.1.2006
Přítomni:   Mgr. Petr Strejček

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

Zahájení schůze a první seznámení všech členů školské rady proběhlo pod vedením ředitele 
školy Mgr. Strejčka. 

Na programu první schůze byly především tyto dva body:
1. schválení jednacího řádu (všichni obdrželi předem)
2. volba předsedy a jeho zástupců.

Jednací řád byl schválen sto procenty hlasů a bez připomínek.
Řídící orgán byl zvolen v tomto obsazení:
- předseda Ing. Marcela Vedralová
- místopředseda Mgr. Ivana Mikšová

         Růžena Hůlová

Další projednávaná témata:

1. Bude vypracován časový harmonogram pro předpokládaná jednání ŠR i 
s případným obsahem těchto jednání.

2. Rodiče žáků školy budou seznámeni se vznikem ŠR a jejím obsazením na třídních 
schůzkách (duben 06). Třídní učitelé budou informovat rodiče o kontaktech.

3. První archivovaný zápis provede předseda, stálý zapisovatel ještě nebyl určen. 
Zápisy bude archivovat předseda s vyžádanou kopií pro ředitele školy.

4. Každá schůze bude svolána předsedou ŠR nebo na podnět vedení školy.
5. Ředitel školy seznámil ŠR s některými údaji o škole (počet žáků, počet 

pedagogických i nepedagogických pracovníků), s průběhem zápisu do 1. tříd, 
s budoucími plány -  především týkajícími se sportovních tříd

6. Byla diskutována spolupráce s družebními městy v Evropě, případné zapojení do 
projektů jako je Sokrates.

Příští schůze je předběžně plánována na duben 2006. Bude již znám rozpočet města Kolína a 
tím i rozpočet školy. 

Přílohou tohoto zápisu jsou kontakty na jednotlivé členy ŠR.

Kolín 25.1.2006 Zapsala Ing. Vedralová



Příloha - kontakty 

funkce jméno tel. spojení email

Předseda

Místopředseda

Místopředseda

Ing. Marcela Vedralová

Růžena Hůlová

Mgr. Ivana Mikšová

Iva Honejsková

Mgr. Jiří Krumich

Eva Nováková

Bc. Petr Sobotka

Mgr.Karel 
Wiedermann

Mgr. Cindrová

321711024

321748321

321748213

MarcelaVedralova@seznam.cz

ruzena.hulova@mukolin.cz

imiksova@seznam.cz

iva.honejskova@mukolin.cz

jiri.krumich@mukolin.cz

PETR.SOBOTKA@ASTRO.cz

karel.wiedermann@centrum.cz

mcindrova@7zskolin.cz
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