
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 28. 5. 2009 

 
Zástupci rodičů:     Zástupci zřizovatele:   Zástupci školy: 

MUDr. Alice Žertová – omluvena  Růžena Hůlová  Mgr. Martina Martínková 

Renáta Kosíková    Ing. Petr Villner  Mgr. Gabriela Buldrová 

Petr Neumann  - omluven   Mgr. Jiří Tuček  Ing. Květoslava Novotná    

 

Schůzky se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová. 

 

Program schůze: 

 

1. Přivítání přítomných členů p.Martínkovou, která byla pověřena předsedkyní Školské rady  

 p. Žertovou, aby ji na tomto zasedání zastupovala a schůzi řídila. 

 

2. Byla provedena kontrola zápisu  9. zasedání ŠR. 

 

3. Vzhledem k nepřítomnosti p.MUDr Žertové, která na minulém zasedání dala škole nabídku ke  

spolupráci na projektu v oblasti zdravé výživy, bylo odloženo konkrétní seznámení s představou 

realizace tohoto projektu. Projekt bude vést za školu učitelka II. stupně p.Ing. Eva Mazuchová, která  

do příští schůze ŠR  bude  paní doktorku kontaktovat.   

 

4. Projednání změn ve školním řádu, který schválila dne 22.4.2009 pedagogická rada . 

Paní ředitelka Irena Kaurová seznámila členy ŠR se změnami ve škol. řádu a to konkrétně s těmito 

novými body:  

 

a) Opatření proti kyberšikaně -  zákaz ve škole i na akcích pořádaných školou pořizovat zvukové 

či obrazové nahrávky bez vědomí ředitelky školy a vyučujícího. 

 

b) Na doporučení ŠR ze dne 22.5.2006 bude úhrada platby akcí pořádaných školou v případě  

neúčasti žáka  řešena následovně:  

- placení zálohy dopravného jeden měsíc před konáním akce 

- vracení zálohy pouze na základě lékařského potvrzení 

 

c) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků 

hodnocení žáka, žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka se týká také hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření. V případě zjištění porušení pravidel hodnocení ředitel školy 

nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

 

d) Pravidla pro sebehodnocení žáků.  Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, 

posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi 

vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. 

Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je 

důležitý prostředek učení.Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: co se mu daří, co mu ještě nejde, 

jaké má rezervy, jak bude pokračovat dál. 

 

ŠR všemi hlasy změny škol. řádu schválila, se změnami třídní učitelé seznámí všechny žáky 

v příštím týdnu  a zapíší tuto skutečnost do třídní knihy. 

 

5. Zpráva z Občanského sdružení  - předsedkyní výkonného výboru se stala p. Eva Koubská 

Berilová, která zajistila výběr finančních příspěvků od členů sdružení. Výběr peněz  provedli 

zástupci tříd z řad rodičů na třídních schůzkách konaných dne 23.4.2009 a finanční obnos určený pro 



školní aktivity našich žáků činí 53 760,- Kč. Z toho 10 000,- Kč bylo vynaloženo na výjezd do 

Finska v rámci projektu Comenius a využití zbývající částky bude řádně naplánováno podle priorit 

školy a včas oznámeno Občanskému sdružení.  

 

6. Projekt Comenius – další informace o pokračování úspěšného projektu budou známy nejdříve 

koncem srpna, začátkem září. 

 

7. Různé: 

Další zasedání ŠR se bude konat 8. října 2009 v 16 h. 

 

Seznámení s akcemi školy v posledním čtvrtletí tohoto škol. roku provedla p. ředitelka: 

 

Školní akademie – velmi úspěšná, velká účast, 600 návštěvníků 

Koncert pro rodiče a děti 

Školní výletová dílna pro II. stupeň 

Den EU – připravili žáci 9. roč. pro žáky 5. roč. 

Děti dětem – společná akce I. a II. stupně 1. června 

Kolínské sportovní dny – 8. – 17. června 

Odměňování dětí za jejich úspěchy v soutěžích a reprezentaci školy – 29.června 

Šerpování 9. roč. – dne 30.června 

 

Chystané projekty pro příští školní rok 2009/2010 

 

SCIO – Eskalátor : zadarmo testování pro 8. a 9. roč. v oblasti předmětů - český jazyk, matematika, 

studijní předpoklady  

Spolupráce s Obchodní akademií Kolín v oblasti IT  

Vánoční a jarní trhy 

 

8. Diskuse 

Dotaz p. Kosíkové na organizaci konce škol. roku zodpověděla p. ředitelka:  školní rok 2008/2009 

bude na ZŠ Prokopa Velikého ukončen dne 30.6.2009 a téhož dne bude vydáno žákům vysvědčení. 

Dříve ho není možné vydat, v případě, že rodiče budou chtít vyzvednout vysvědčení v jiný den, 

mohou tak učinit v úředních hodinách v kanceláři školy v době prázdnin. 

 

Zasedání vedla Mgr. Martina Martínková v zastoupení. 

 

Zapsala: Ing. Květoslava Novotná 

 

 

 

 

 


