
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980 

konané dne 16/11/2022  

Pro funkční období 1.1.2021-31.12.2023 byli zvoleni členy Školské rady:  

jmenovaní zřizovatelem: Jana Kavříková, Mgr. Petr Kesner 

zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků: Ing. Alena Břečková, Petra Chlumská 

zvoleni pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Petra Brzáková, Mgr. Jarmila Jeníková 

 

Přítomni:  

Jana Kavříková, Mgr. Petr Kesner  

Ing.  Alena Břečková, Petra Chlumská  

Mgr. Petra Brzáková 

Omluveni:  

Mgr. Jarmila Jeníková 

Hosté:  

Mgr. Zdenka Filipová 

         

Program:      

1) Výroční zpráva – hospodaření školy 2021/2022 – schválení 

2) Návykové látky ve škole - úprava školního řádu 

 

 

Ad 1) Členové školské rady se před schůzí dne 16/11/2022 seznámili se zněním výroční 

zprávy. Všem byla s časovým předstihem rozeslána. Dotazy, které měli, zasílali rovnou vedení 

školy. Vše bylo zodpovězeno. 

Přítomná paní ředitelka Mgr. Zdenka Filipová nás obeznámila s nejdůležitějším děním v 1.ZŠ 

Kolín v průběhu školního roku 2021/2022 a plány na následující školní rok 2022/2023. 

Nejdůležitější body:  

- 3. pavilon – začal se využívat, 1.ZŠ zde má dvě učebny – vyučují se zde předměty: 

matematika, fyzika, přírodověda, chemie. Třídy jsou vybaveny notebooky a pomůckami 

pro vyučované předměty, máme výborné zkušenosti i s kladnou odezvou žáků 

 

- Žádosti o granty - Grant pro děti socio-kulturně znevýhodněného prostředí, Erasmus – 

grant pro učitele na výuku jazyků i pro děti na výuku jazyků 



 

- Přeshraniční spolupráce – budeme se snažit navázat spolupráci se školou v Kamenci 

Německo 

Rozpočet – škola šetří zdroji – energie, topení, voda – dbá se na zhasínání, nepřetápění, 

zavírání kohoutků 

Strava – potraviny se zdražují, bude se vařit levnější jídlo, 26 dětí má obědy placené z nadace, 

hlídáme, kdo chodí v online systému strava 

Stouply náklady na odpad – svoz odpadu a zvlášť bioodpadu – AVE zdražilo 

Problémy: 

Tělocvična – sráží se voda na stěnách i na podlaze, vlhkost 75%, pod podlahou není izolace 

– tento rok je vlhký, musíme každý den vytírat vodu - je potřeba pozvat odborníka a dle jeho 

stanoviska začít jednat s městem 

Jídelna – 1.zš stále čeká na rekonstrukci jídelny, před námi jsou ještě 2.zš, 6.zš. Město shání 

dotace, bez dotací to dělat nelze, máme problém s personálem – kuchařky odchází, protože 

se moc nadřou, vzduchotechnika je špatná, vybavení postupně modernizujeme 

Výroční zpráva – hospodaření školy 2021/2022 – jednomyslně schválena všemi 

přítomnými členy 

 

Ad 2) Návykové látky – ve škole se rozmáhá užívání látek LYFT – nikotinové sáčky, Kratom – 

stimulační látka a energetických nápojů – rodiče byli poučeni na třídních schůzkách, škola 

vydává dodatek ke školnímu řádu a návykových látkách a látkách podobných návykovým, 

bude zařazen preventivní program na výchovu žáků. Žáci po požití látek vykazují – nechuť k 

učení, nesoustředěnost. 

 

Příští konání školské rady: konec března 2023 – termín bude konzultován s paní Kavříkovou 

dle schválených rozpočtů města a MŠMT 

 

 

 

Zapsala: Ing. Alena Břečková 

V Kolíně dne 16/11/2022 

 


