
V Kolíně 16. 2. 2006 

Věc: Zápis z prvního zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420 

Účastníci zasedání: 

1) Jiří Šťastný – zástupce rodičů v radě školy 

2) Štěpánka Benešová – zástupce rodičů v radě školy 

3) Ludmila Suchá – zástupce rodičů v radě školy 

4) Mgr. Petr Kesner - zástupce učitelů v radě školy 

5) Mgr. Renata Němečková – zástupce učitelů v radě školy 

6) Mgr. Hana Schifflerová – zástupce učitelů v radě školy 

7) Mgr. Karel Kárník – zástupce zřizovatele v radě školy 

8) Mgr.Roman Pekárek – zástupce zřizovatele v radě  školy 

9) Romana Paňková – zástupce zřizovatele v radě školy 

10) Mgr. Bohumil Herčík – ředitel školy 

Program zasedání: 

1) zahájení zasedání ředitelem školy Mgr.B.Herčíkem 

2) volba předsedy a místopředsedy 

3) stanovení jednacího řádu 

4) stanovení termínu dalšího zasedání  

5) diskuse 

ad 1)  

- představení a přivítání členů školské rady 

- návrh programu zasedání 

ad 2) 

- stanovení volební komise – Š. Benešová, Mgr.H. Schifflerová, R. Paňková 

- předsedou byl jednohlasně zvolen pan Jiří Šťastný 

- místopředsedou zvolena šesti hlasy Mgr. Renata Němečková, tři hlasy obdržel Mgr. Karel 

Kárník 

ad 3) 

- ředitel školy Mgr.B.Herčík navrhl Jednací řád školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 

420, který členové rady schválili a předseda podepsal, nabývá účinnosti 16. 2. 2006. 

ad 4)  

- předseda stanovil termín dalšího zasedání na říjen 2006, datum bude všem členům 

upřesněno elektronickou poštou, podklady pro jednání rady dodá  dle požadavků ředitel 

školy 

  



ad 5)  

- řešení otázky RVP (rámcově vzdělávacího programu), kterým se v současné době škola 

zabývá  

- prezentace školy vystoupením žáků na Školní akademii v Městském divadle v Kolíně, 

ekonomická stránka 

- technická situace školy 

- plán na zlepšení prostředí školy 

- domluven způsob komunikace a odsouhlasení zápisů ze zasedání rady elektronickou poštou, 

předání elektronických adres 

Zapsali: předseda Jiří Šťastný 

  místopředseda Mgr.Renata Němečková 


