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Školní rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

 
Pořadové číslo jednání:   5. 

 
Datum     23. 10. 2007 
 

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Růžena Hůlová, Ivana Honejsková, , Eva 
Nováková, Mgr. Jiřina Převrátilová, Mgr. M. Cindrová, Mgr.Karel 
Wiedermann, Bc. Martin Špinka 

 
Omluveni: Mgr. Ivana Mikšová 

 
Hosté: Mgr. Petr Strejček 
 

Program: 
 

1. Nový člen ŠR (zástupce zřizovatele) 
2. Schválení Výroční zprávy + její přílohy 
3. Vyjádření k doplnění návrhu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

4. Ostatní 
5. Hodnocení spolupráce ŠR s vedením školy 
 

Průběh jednání: 
 

1. Za Mgr. Jiřího Krumicha je novým členem ŠR pan Bc. Martin Špinka. 
 
2. Nástin nejdůležitějších bodů Výroční zprávy školního roku 2006/2007 – 

Mgr. Petr Strejček. Zpráva ve velice podrobné a přehledné formě. Připomínky ze 
strany paní Hůlové byly konzultovány. 
Závěr: Výroční zpráva schválena všemi přítomnými (8 hlasů), nikdo nebyl 

proti. 

 
3. Vyjádření k doplňkům ŠVP (platného od 1.9.2007 pro 1. a 6.třídy). 
 - doplnění ŠVP o volitelné předměty, které jsou nabízeny žákům 

v tomto školním roce – jedná se o operativně měnitelnou část ŠVP dle potřeb 
konkrétního školního roku a poptávky rodičů 
Závěr: bez připomínek, ŠR bere na vědomí 

 
4. Ostatní  

Informace o škole: 

 dokončena investiční akce ALTÁN  

 dokončeny chodníky uvnitř objektu 

 vymalováno 

 osvětlení tělocvičny 

 modernizace počítačové sítě 

 počet studentů 598, počet zaměstnanců 55 (z toho 10 provozních) 

 velký úspěch na mezinárodním SPORTOVNÍM MARTONU – Brno 
18. 9. 2007 – 5 medailí 
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Schránky důvěry: 

- na žádost zástupců rodičů bude u hlavního vchodu umístěna 
schránka důvěry, která by měla sloužit rodičům jako možnost 

bližšího kontaktu se ŠR. 
 
Třídní schůzky: 

- právě z důvodů přibližování se školy (a také ŠR) rodičům, budou po 
třídních schůzkách – 27. 11. 2007 -  vyhlášeny konzultační hodiny ŠR. 
 

5. Hodnocení spolupráce ŠR s vedením školy 
Protože ŠR působí na této škole již třetím školním rokem, rozhodli jsme se 

zhodnotit naši spolupráci s vedením školy, přesněji s jejím ředitelem, panem 
Mgr. Petrem Strejčkem.  
Doposud byla spolupráce na dobré úrovni, hodnotíme především jeho aktivní 

přístup ke škole. Vysoké hodnocení získává vedení školy především od 
rodičů dětí ve třídách se sportovním zaměřením. Také na  základě Výročních 

zpráv hodnotíme spolupráci opravdu kladně. 
 
Příští zasedání Školní rady je předběžně plánováno na březen 2008 

(schválení rozpočtů). 
 
Kolín 23. 10. 2007     Zapsala Ing. M. Vedralová 
 


