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Zápis č. 36 
z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Starý Kolín, 

konaného dne 31. 10. 2022 v 18:00 hodin ve sborovně základní školy 
Zúčastnění členové:    
 Ing. Martin Mistr, Ph.D. 
 Romana Zajícová 
 Ing. Ctirad Melena 
 Mgr. Marie Smutná  
 Mgr. Třískalová Kristýna 
Omluveni: 
 Mgr. Hana Doubravová 
Přizváni: 
 Mgr. Skřivánková Irena 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Kvalita školní jídelny 

3. Projednání a schválení výroční zprávy 2021/2022 

4. Návrh na uskutečnění „Rodičovské kavárny“ 

5. Závěr 

 

1. Kontrola plnění úkolů 

- Zaslání Výroční zprávy – splněno. 

2. Kvalita školní jídelny 

Zástupci školy odpovídali na dotazy ohledně spotřebního koše a kvality 
či pestrosti školní jídelny.  
 
Usnesení: 
 V případě nevyhovující stravy bude určeným členem školské rady škola 
bezodkladně kontaktována.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

3. Projednání a schválení výroční zprávy 2021/2022 

Školská rada se seznámila s výroční zprávou za rok 2021/2022. Na vznesené 
dotazy členové dostali odpověď od ředitelky školy Mgr. Skřivánkové. 
 
Usnesení: 
 Členové školské rady nemají zásadní připomínky k výroční zprávě školy za rok 
2021-2022 a schvalují ji s podmínkou zohlednění a zapracování připomínek.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

4. Návrh na uskutečnění „Rodičovské kavárny“ 

Magistra Smutná představila návrh na realizaci tzv. Rodičovské kavárny, kde by 
byli rodiče seznamováni s vybranými tématy a životem školy a ve škole. Představit 
rodičům, v čem je škola přínosná a dobrá. Obecné a neformální popovídání o daném 
tématu.  
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Usnesení: 
 Zástupci školy berou na vědomí návrh na realizaci tzv. „Rodičovské kavárny“. 
Návrh bude přednesen na pedagogické radě. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

5. Závěr 

Další jednání školské rady proběhne v I. polovině kalendářního roku 2023. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0 

 
Školská rada ukončila své jednání ve 19:45 hodin. 
Další jednání školské rady bude svoláno v I. polovině kalendářního roku 2023. 
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 


