
Školská rada při ZŠ Kolín III., Masarykova 412 
 
 
Pořadové číslo jednání: 24 

Datum: 20. 10. 2016 
 
 
Přítomni: 
Ivana Honejsková, Mgr. Hana Pospíšilová, Ing. Martin Tichý, Mgr. Dana Vokálová, Ing. Jana 
Jírovská, Irma Seifertová, Mgr. Miloslava Cindrová 
 
 
Omluveni: 
 Bc. Jiřina Holubová, Lucie Kmochová   
 
Hosté: 
Mgr. Petr Strejček 
 
 
Program: 

1. Přivítání 
2. Seznámení s úpravami ŠVP 
3. Schválení úpravy školního řádu 
4. Schválení výroční zprávy 
5. Informace o chodu školy 

 
 
Průběh jednání: 
 
     Ad 1)  

• Pan ředitel přivítal členy školské rady 
 

     Ad 2)  
• Členové školské rady byli seznámeni a projednali úpravu ŠVP(byly 

vloženy minimálními výstupy pro děti s handicapem). 
     
    Ad 3) 

• Na základě úpravy školského zákona (kapitola práva žáků) byl doplněn školní řád o 
bod, který uvádí, že žáci mohou volit a být voleni do svých samosprávných orgánů a 
vedení školy a školská rada musí zabývat podněty těchto orgánů).   
Členové školské rady úpravu školního řádu projednali a jednohlasně schválili. 
 

    Ad 4) 
• Členové školské rady jednohlasně schválili výroční zprávu za rok 2015/2016 

    
    Ad 5)  
             Pan ředitel seznámil ŠR o dění ve škole 

•  Počet dětí ve škole - 550 + 8 dětí v zahraničí 
• Ve ŠD je letos 202 dětí 



• Počet pedagogů: 33 učitelů + 7 vychovatelek (2 nové p. učitelky na 1. st., 2 nové p. 
vychovatelky) 

• Vychovatelky vykonávají funkci asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. 
• Nová školní psycholožka: PhDr. et Mgr. Bendová PhD. 

 
Ve škole se chystá: 

• V rámci místního akčního plánu (MAP) – výstavba pavilonu mezi 1. ZŠ a 7. ZŠ – 
pavilon bude využit k výuce polytechnické výchovy. 

• Výzva ro peníze do škol – šablony zaměřené na inkluzi 
• Den otevřených dveří – 3 termíny pro MŠ, pro rodiče 30.10. 
• Vánoční koncert v Bartoloměji – 15.12. 
• Dobrý start 
• Zápis do 1. tříd: 6. -7. 4. 2017 (žádosti o odklad do 30.4.) 
• Zájezdy pro 2. stupeň – Drážďany, Londýn, lyžařský výcvik. 

 
 
 
 
Zapsala:                                                                                       Předseda ŠR: 
 
Mgr. Hana Pospíšilová                                         Ing. Martin Tichý 


