
Zápis z 24. schůze Školské rady při Základní škole Kolín IV., Prokopa 

Velikého 633, Kolín IV. 

 ze dne 8. října 2014 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Petr Neumann – nepřítomen 

MUDr. Radek Cabrnoch – nepřítomen 

Petra Babická - nepřítomna 

 

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. Projednání a schválení Výroční zprávy  

5. Seznámení s hlavními úkoly školního roku 2014/2015 

 

 

1. Zasedání zahájila paní Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Koděrová. 

3.  V letošním roce končí mandát členům ŠR, škola informovala zákonné zástupce ihned 

v září, výsledky by měly být známy po třídních schůzkách  konaných dne 20. 11. 

2014. Vybraní zástupci z řad rodičů  - zákonných zástupců - v jednotlivých ročnících 

(celkem 28) budou pozváni bezprostředně po třídní schůzce v 17:15 do učebny 114 

v pavilonu U_2_2 , kde proběhnou volby do  ŠR. Zástupci z řad pedag. pracovníků 

budou zvoleni  na pedagogické radě , která se koná 19.11. 2014. 

4. Mgr. Irena Kaurová předložila členům ŠR Výroční zprávu za rok 2013/2014  (  všichni 

členové byli obesláni v zákonné lhůtě). Ředitelka školy znovu informovala o 

důležitých bodech VZ. Projednání a následné schválení proběhlo jednomyslně.  

5. Mgr. Kaurová přednesla hlavní úkoly školního roku 2014/2015 a drobné úpravy v ŠvP 

školy. 



V letošním školním roce škola odstoupila od projektu Mluvíme – nekřičíme. 

Pokračuje v projektu Cestou přírodovědných oborů (ve spolupráci se SPŠ stavební 

Kolín) a v projektu Odplouváme dál. 

           Změny  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) 

Vzhledem k tomu, že končí tříletý mandát všem členům, další schůzka ŠR proběhne až 

v únoru 2015 a bude svolána ŘŠ. Termín bude upřesněn. 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Koděrová 

V Kolíně dne 8.října 2014 

     

 

 

 

 


