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Zápis č. 35 
z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Starý Kolín, 

konaného dne 06. 04. 2022 v 18:00 hodin ve sborovně základní školy 
Zúčastnění členové:    
 Ing. Martin Mistr, Ph.D. 
 Romana Zajícová 
 Ing. Ctirad Melena 
 Mgr. Hana Doubravová 
 Mgr. Třískalová Kristýna 
Omluveni: 
 Mgr. Marie Smutná 
Přizváni: 
 Skřivánková Irena 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Inspekční zpráva ČŠI 

3. Žákovský parlament 

4. Přítomnost žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole 

5. Závěr 

 

1. Kontrola plnění úkolů 

- Zaslání Inspekční zprávy ČŠI – splněno. 

2. Inspekční zpráva ČŠI 

Paní ředitelka a zástupci pedagogického sboru informovali o průběhu inspekce 
a následně odpovídali na vznesené dotazy ohledně Inspekční zprávy ČŠI.  
 
Usnesení: 
 Členové školské rady projednali Inspekční zprávu ČŠI.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

3. Žákovský parlament 

Magistra Doubravová informovala školskou radu o uskutečněných schůzkách 
žákovského parlamentu. Informovala o návrzích našich žáků např. zrcadlo pro dívky na 
chodbách, větší odpadkové koše, více společných výletů, více projektových dnů. Bylo 
také zřejmé, že pro žáky je důležitá pomoc Ukrajině. Na základě jejich návrhů si třídy 
rozdělily aktivity typu – kartičky na sloupech (popisy v ukrajinštině), darování penálů, 
tašek a pomůcek. V neposlední řadě byl na poslední schůzce plánován Mezinárodní den 
dětí v červnu. Žáci 9. třídy přišli s návrhem projektu „Děti učí děti.“ S odkazem na situaci 
na Ukrajině by žáci také rádi realizovali projekt s názvem „Státy Evropy“.  

Současně zazněla doporučení k účasti na seminářích a trénincích koordinátorů 
žákovského parlamentu. Následně škola informovala o již absolvovaných seminářích, 
které jsou i aktivně vyhledávány. 
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Usnesení: 
 Členové školské rady berou na vědomí aktivity žákovského parlamentu 
a podporují je.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

4. Přítomnost žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole 

Zástupci školy odpovídali na vznesené dotazy ohledně nových žáků z Ukrajiny. 
Dotazy byly mířeny např. na povinné očkování žáků z Ukrajiny, jejich začlenění 
do kolektivu, jazyková bariéra aj.  
 
Usnesení: 
 Členové školské rady berou na vědomí informace o postupném začleňování žáků 
z Ukrajiny. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

5. Závěr 

Další jednání školské rady proběhne v II. polovině kalendářního roku 2022. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

 
Školská rada ukončila své jednání ve 20:00 hodin. 
Další jednání školské rady bude svoláno v II. polovině kalendářního roku. 
Zúčastnění na souhlas připojují své podpisy. 
 
 
……………………………………..     …………………………………….. 
   Ing. Martin Mistr, Ph.D.                    Mgr. Marie Smutná 
 
 
……………………………………..     …………………………………….. 
          Romana Zajícová               Ing. Ctirad Melena 
 
 
……………………………………..     …………………………………….. 
   Mgr. Hana Doubravová       Mgr. Třískalová Kristýna 
 


