
 
Zápis z  jednání Rady školy při ZŠ J.Palacha v Kutné Hoře konaného dne 18.10.2012 
 
Přítomni: Zd. Jirásek, P. Berka , V. Novák,  J. Drabešová,  A. Dvořáková, V. Kestřánková,     
V. Černá      
Jednání vedl předseda Rady školy Ing. Zd. Jirásek. 
 
Program: 
1. Schválení Výroční zprávy za školním r. 2011/12 
2. Organizace výchovy a vzdělávání ve školním roce 2012/13, koncepční záměry školy 
3. Plán práce školy ve školním r. 2012/13 
 
Ředitelka školy J.Drabešová seznámila přítomné s Výroční zprávou, kterou vypracoval 
bývalý ředitel M. Roudný, 

- V letošním roce jsou ve stejné podobě na všech kutnohorských školách podle 
vyhlášky paragraf  7 bod č. 15 

- Koncepce školy nové ředitelky školy: vést žáky k využívání vědomostí, kde, kdy a jak 
je najít 

- Kladný vztah žáků k životním hodnotám 
- Nepodceňovat se ani nepřeceňovat, umět využít svůj potenciál a schopnosti 
- Nadále vzdělávat a pokračovat v programu „Už vím…“  
- Seznámení se změnami v plánu: zkrácení výuky plavání z 20-ti lekcí na 10 ve 2. a 3. r. 
- Byla přidána rozšířená výuka  TV v 1.r. a RJ od 7. ročníku 
- Upraveny některé projekty na dvouletý cyklus 
- Udržitelnost projektů formou kroužků pod ŠD nebo zdarma jako doučování 
- Zintenzivnění spolupráce s PPP ( Kolín, logoped) 
- Dbát na estetično školy, okolí školy ( ve škole již zničená výmalba na WC 2.st. u 

chlapců, ulomené kliky, zničené zámky) 
- Na škole tři pomocníci z úřadu práce, k oboustranné spokojenosti 
- Dbát na kvalitní vztahy mezi zaměstnanci 
- Digitální třída v 8. r., další ročníky nebyly otevřeny pro nezájem rodičů, na vině 

vysoká pořizovací cena 
- P. Berka: počítače by se daly sehnat za poloviční cenu, pokud by se oslovily firmy, 

které by cenu dotovaly a pojaly by to jako reklamu  (Oslovit p. Špalka., p. Kernera ) 
- Projekty ve škole: školní, z EU, pro děti s poruchami učení a talentované, ( 

udržitelnost, využití při olympiádách)  
- Šablony, školní psycholog a pedagog – pokračování práce speciálního pedagoga i 

psychologa, projekt Recyklobraní a Ukliďte si doma.  
- Prezentace školy na veřejnosti, Akademie, zápis do 1.ročníků 
- 13.12. Den otevřených dveří 
- Klub předškoláků by mohl fungovat celý rok, je možno využít granty města 
- Zavést nově příměstský tábor 
- Modernizace školy, hřiště a okolí školy - p. Berka: chybí něco pro „- Náctileté“, 

dlouhá debata, jak využít prostory a poskytovat je i veřejnosti 
- P. Jirásek: několik slov k rozpočtu, energie mírně navýšeny, řešení s firmou …., 

kontaktovat p. Nedvěda, Tebis  P. Koubský, p. Dokoupil, pan starosta. 
      Kutná Hora   26.10.2011                                                           Zapsala V. Černá, Mgr. 

 


