
Školská  rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

 
Pořadové číslo jednání: 8 

 
Datum 4.3.2009 

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

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

Hosté: Mgr. Petr Strejček  
 

Program:  
Nejdůleţitější částí programu je seznámení se s novým obsazením školské rady 

a volba předsedy a místopředsedů. 
 

Dále: 
1. Vyjádření k výsledku hospodaření r.2008 

 
2. Projednávání návrhu rozpočtu r.2009  

 
3. Ostatní  

 
Průběh jednání:  

 
Školská rada při 7.ZŠ vstupuje do druhého volebního období v tomto sloţení: 

Ing. M. Vedralová    zástupce rodičů nezletilých dětí 
Ing. D. Jírovská    zástupce rodičů nezletilých dětí 

D. Vobořilová    zástupce rodičů nezletilých děti 
Mgr. M. Benešová    zástupce školy 

Mgr. M. Cindrová    zástupce školy 
Mgr. J. Převrátilová   zástupce školy 

Ivana Honejsková    zástupce zřizovatele 
Růţena Hůlová    zástupce zřizovatele 

Bc. M. Špinka    zástupce zřizovatele 
 
Kontakty na jednotlivé členy školské rady v příloze. 
Předseda ŠR  zvolena Ing. M. Vedralová    (100% hlasů) 

Místopředseda  Ivana Honejsková (100% hlasů) 
               a          Mgr. M. Cindrová (100% hlasů) 

 
 

 
1.  

Pan Mgr. Petr Strejček podrobně informoval o větších nákupech z finančních 
prostředků od zřizovatele jako byly  např. 3ks pilonových tabulí, nově 

modernizovaná herna nejen pro dojíţdějící -  modernizována stará třída, nově 
vybavená školní kuchyňka či vybavení PC učeben i kabinetů. Rozbor 

hospodaření za loňský rok byl bez připomínek. 
Závěr: ŠR vzala rozpočet roku 2008 na vědomí, bez připomínek.  

 
 



2.  

Rozpočet roku 2009 – projednán bez připomínek, největší investiční akcí budou 
stavební úpravy na jednotlivých budovách. Velkou investicí hrazenou z fondu 

školy bude nová učebna PC s minimálně 25 ks počítačů. 
 

Závěr: návrh rozpočtu roku 2009 a rozpočtovou skladbu vzala ŠR na vědomí, 
projednáno bez připomínek  

 
3.  

 Tento školní rok nebyla poprvé otevřena speciální třída se zaměřením na 
atletiku. Ţáci sport provozují dále, ale nebourají se zaběhnuté kolektivy. 

Vše je řešeno v rámci volitelných předmětů. 
 Pan ředitel informoval o koncepčním záměru školy rozšířit výuku 

informatiky na škole. Představa je : 1. – 3. třídy formou nepovinného 
krouţku v rámci ŠD, 4. – 6. třídy v rámci výuky a od 6. třídy bude 

nabídnut volitelný předmět zaměřený na informatiku, tvorbu webových 
stránek a prezentací. 

 Škola začíná spolupracovat s nadacemi na společném projektu 
zaměřeném nejen na další vzdělávání pedagogů, ale především na 

podchycení negativních společenských jevů v základním školství. Jedná 
se o grant z EU. 

 Úprava pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ţáků – ŠR schválila 
jednohlasně. Jedná se především o řešení námitek na chování a 

výchovnou činnost a o charakteristiku klasifikačních stupňů při vyuţití 
slovního hodnocení (č.j. 172/2009). 

 Rozšíření ŠVP (3.verze) – nové předměty od tohoto školního roku, 
doplnění o výjezdy – schváleno 100% hlasů. 

 Pracovníci školy byli seznámeni s novou „vnitropodnikovou směrnicí“ – 
kde naleznou přesný postup při podezření výskytu rizikových jevů. 

 Spolupráce s vedením školy (konkrétně s ředitelem školy, Mgr. P. 
Strejčkem) se nadále tradičně zkvalitňuje. Přichází s novými a novými 

nápady a podněty, které by měly školu pozvednout. ŠR všechny návrhy 
probírá, dává k nim připomínky, které jsou vţdy brány v potaz. Doufáme, 

ţe takto bude vše probíhat i v budoucnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. M. Vedralová Kolín 5.3.2009 



 

Příloha   

 

Kontakty na jednotlivé členy ŠR při 7.ZŠ v Kolíně, Masarykova ulice 

 

 
Ing. M. Vedralová   marcelavedralova@seznam.cz  mob.606851946 
Ing. D. Jírovská   jirovska.j@volny.cz    mob.737663373 
D. Vobořilová   d.voborilova@seznam.cz   mob.603160876 
Mgr. M. Benešová   mbenesova@7zskolin.cz 
Mgr. M. Cindrová   mcindrova@7zskolin.cz 
Mgr. J. Převrátilová            jprevratilova@7zskolin.cz 
Ivana Honejsková   iva.honejskova@mukolin.cz 

Růţena Hůlová   ruzena.hulova@mukolin.cz 
Bc. M. Špinka   martin.spinka@mukolin.cz 
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