
Školská  rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

 
Pořadové číslo jednání: 11 

Datum 19.10.2010 

 

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Ivana Honejsková, Mgr. Jiřina Převrátilová, Mgr. Martin 

Špinka, Ing. J. Jírovská, D. Vobořilová, Mgr. M. Benešová, Kateřina Záhorová 
Omluveni: Mgr. M. Cindrová 

Hosté: Mgr. Petr Strejček  

 

Program:  

1. Nový člen školské rady 

2. Zahájení školního roku 2010/2011 – seznámení s fakty (Mgr. P. Strejček) 
3. Úpravy v ŠVP 

4. Schválení výroční zprávy 

5. Nová učebna IT - exkurze 

 

Průběh jednání:  

 
1. Novým členem naší ŠR je zástupce zřizovatele, paní Kateřina Záhorová (za paní 

Růženu Hůlovou). 

 

2. Ředitel školy seznámil ŠR s důležitými informacemi týkajícími se zahájení školního 

roku 2010/2011: 
- škola má 491 žáků (+2 žáky v zahraničí) 

- na škole funguje 6 oddělení školní družiny, kterou navštěvuje 163 žáků 

- rozbíhá se cvičení dětí s maminkami (jako součást náboru dětí) 

- rozběhl se samotný nábor budoucích prvňáčků, oslovují se mateřské školy 

- nastaly určité personální změny (důvodem je především nedostatek financí 

způsobený nejen odlivem žáků) 
- otevřena nová učebna IT (v pořadí již třetí), která má 26 pracovišť a novou 

klimatizaci, tato učebna vznikla ve spolupráci s Odborem školství a Odborem správy 

majetku  MěÚ v Kolíně 

- investiční akce zateplení školy včetně výměny oken – je znám vítěz výběrového řízení, 

čeká se na podpis smlouvy, nedostatek financí stále ohrožuje začátek celé akce, která měla 
běžet již tento podzim. 

 

3. Úpravy ŠVP – praktickým použitím ŠVP se zjišťuje, že je zapotřebí program doplnit, 

zpřesnit či přesunout tématické celky. Jedná se již o pátou verzi vzdělávacího programu a 

bude obsahovat především tyto změny: 

- změny ve sledu učiva 
-  nové volitelné předměty jako je seminář z matematiky, seminář z Čj či seminář i 

informatiky. 

Závěr: ŠR projednala tyto změny a doplňky bez komentářů a připomínek. 

 

4. Výroční zpráva šk.roku 2009/2010 – zaslána v elektronické podobě ředitelem školy 
k prostudování již začátkem měsíce října. Drobné dotazy zodpovězeny ředitelem školy. Tato 

zpráva byla schválena ŠR jednoznačně: PRO 100%, proti 0%. 

 

5. Nová učebna IT – na pozvání ředitele školy se školská rada podívala i do nově 

otevřené učebny výpočetní techniky. Jedná se o moderní učebnu, kterou by mohla závidět i 

jakákoliv střední škola.  
 

 

Závěrem: spolupráce s vedením školy, resp. s jejím ředitelem Mgr. Strejčkem, je výborná, na 

všech našich jednáních panuje přátelská atmosféra a především za rodiče můžeme říci, že 

škola pod tímto vedením „jen vzkvétá“. 
 

Zapsala: Ing. M. Vedralová Kolín 20.10.2010 


