Z Á P I S Z 13. Z A S E D Á N Í Š K O L S K É R A D Y
Z Š K O L Í N V., M N I C H O V I C K Á
ze dne 11. 04. 2012
Přítomni:

Mgr. Petr Kesner
Jana Kavříková
Mgr. Radka Homolová
Mgr. Šárka Fantová
MUDr. Michaela Kmochová
Štěpánka Jurčíková

Hosté:

Mgr. Miroslava Průšová (ředitelka školy)
Mgr. Iva Lokajová (zástupce ředitele)
Mgr. Jana Slavíčková (vychovatelka ŠD)



Ředitelka školy Mgr. M. Průšová přivítala přítomné a představila nové členy ŠR



Zvolení předsedy ŠR. Jednohlasně zvolena MUDr. M. Kmochová.



Seznámení s činností ŠD (Mgr. J. Slavíčková): ŠD má 4 oddělení po 30 dětech, celkem je v ŠD
120 žáků. Provoz od 6.15 hod. do 17.00 hod. Rodiče platí příspěvky na žáka ve výši 200,-Kč na
pololetí. Z těchto příspěvků se hradí hračky, pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu.
Počet pedagogických pracovníků: fyzických osob celkem 4, přepočtených na plně zam.
celkem 3,79. Žáci, kteří chodí do ŠD se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro
ŠD „Hrajeme si s úsměvem“. Žáci jsou vedeni ke čtení. Navštěvují Městskou knihovnu
v Kolíně. Dále docházejí do klubu „C“



Mgr. Průšová dále upozornila na pozemek, který se nachází za školou a zda by nebylo možné
ho oplotit a používat. Tento pozemek je neoplocený a lidé tam chodí venčit psy. Na dotaz,
zda tento pozemek je města bylo řečeno, že odbor školství zjistí, komu tento pozemek patří.
Dle informací z regionálního odboru vlastní tento pozemek Česká inkasní společnost s.r.o.
Vedoucí odboru Mgr. Kesner informoval p. místostarostu Ing. Mgr. Pospíšila. Přítomné dále
informovala o havarijním stavu oken. Zajišťuje regionální odbor p. Maláček a v tuto chvíli byl
dán návrh do RM na výběr firem.



19.1 – 20. 01. 2012 zápis dětí do 1. tříd – k zápisu se dostavilo 50 dětí a zapsáno bylo 49 dětí.
(1 dítě odklad). K 11. 04. 2012 zapsáno 54 dětí.



Od února 2012 nový celorepublikový projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“.
Délka trvání tohoto projektu je 3 roky a zapojeno je celkem 15 škol z celé republiky.
Financován je z prostředků Evropských fondů a státního rozpočtu. Tento projekt posiluje
rovné příležitosti ve vzdělávání žáků ze SVP I. stupně. Z prostředků projektu jsou financovány
odměny pedagogům, škola obdržela knihy do knihovny, plánovány jsou další akce k rozvoji a
podpoře čtenářské gramotnosti.



Od února 2012 projekt primární prevence „Táhneme za jeden provaz, aneb zlepšujeme
vztahy ve třídě“, který je zaměřený na předcházení šikany ve třídě. Grant MŠMT.



Projekt MŠMT „Cesta ke kvalitě“ je zaměřený na vlastní hodnocení školy



Schválený rozpočet k 15.04.2012:



Poděkování městu Kolín – škola obdržela 100 000,-Kč na školní pomůcky (zakoupeny 3
interaktivní dataprojektory). Ve škole je 15 tříd a z toho jsou tyto tabule ve 13 učebnách.



Dne 20.04.2012 - ředitelské volno, třídenní školení pedagogického sboru



Termín dalšího zasedání Škol. rady – 24. 10. 2012 v 1530 hod.

platy pedagogů
7 999 287,dohody pedagogů
104 309,platy ostatních
910 164,odvody
3 144 775,ONIV
120 220,NIV celkem
12 278 755,V roce 2012 zvýšení objemu finančních prostředků na platy pedagogů o 7,67%, na platy
nepedagogů o 0,78%. Prostředky na ONIV byli sníženy o 32,84%.

Dne: 27.4.2012
Zapsala: J.Kavříková

