
Zápis z 23. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 23. 6. 2013 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Petr Neumann – omluven 

MUDr. Radek Cabrnoch – nepřítomen 

Petra Babická 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina Koděrová 

Ing. Květoslava Novotná 

Mgr. Oldřich Keltner  

 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Petr Villner – nepřítomen 

Kateřina Záhorová 

Mgr. Jiří Tuček 

 

Hosté: 

Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 

2. Zvolení zapisovatele 

3. Informace o nových volbách do školské rady 

4. Zpráva o rozpočtu školy  

5. Dodatek v ŠvP  

6. Výroční zpráva školy 

 

 

1. Zasedání zahájila a současně i omluvila předsedu ŠR paní Mgr. Irena Kaurová, 

ředitelka školy. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 

3. V letošním roce končí mandát členům ŠR, škola bude informovat zákonné zástupce 

ihned v září – výsledky by měly být známy po třídních schůzkách v listopadu, zástupci 

z řad pedag. pracovníků budou vybráni po pedagogické radě také v listopadu. 

4. Mgr. Kaurová předložila členům ŠR přehled rozpočtu školy. 

 Za rok 2013 byl HV kladný ve výši 190 477,61 Kč. Hlavní činnost 2 550,81 Kč a 

doplňková činnost 187 926,80 Kč. Se souhlasem zřizovatele byl HV rozdělen 40 000,- 

do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu. Rozpočet na letošní rok 2014 byl 

navýšen, škola obdržela od zřizovatele dotaci na učebnice ve výši 137 000,- Kč a 

dotaci proti kriminalitě ve výši 25 000,- Kč. Investiční akce na škole proběhly – 



zateplení a výměna oken. Školu ještě čeká úprava pavilonu „C“ (fasáda bude jako 

ostatní budovy školy).  Do budoucna se počítá i s úpravou budovy internátu. 

5. Mgr. Kaurová přednesla drobné úpravy v ŠvP školy. 

            Změna se týká provozu ŠD  

- 6,00 – 8,00 hod. 

- z důvodu půlených hodin v prvních třídách bude ŠD v provozu 10,45 – 11,40 hod. 

- a dále bude ŠD otevřena 11,40 – 17,00 hod. 

Další změny jsou ve ŠK od 1. 9. 2014 

- míčové hry pro 6 – 9 třídy 

- zpíváme s kytarou  1 – 5 třída 

- meteorologický kroužek (rozšíření) 5 – 9 třída 

Druhý cizí jazyk – školní rok 2014/2015 

- 7. ročník 2 hodiny 

- 8. ročník 2 hodiny (+ČJ) 

- 8. ročník 3 hodiny (-Př) 

 

6. Výroční zpráva je ve fázi přípravy, bude dokončena do konce srpna 2014. 

Členové ŠR se dohodli, že výroční zprávu na prostudování škola pošle do 19. 9. 2014 

a příští zasedání ŠR se uskuteční 8. 10. 2014. 

 

 

Zapsala: Kateřina Záhorová 

     

 

 

 

 


