
Zápis z 25. schůze Školské rady při Základní škole Kolín IV., Prokopa 

Velikého 633, Kolín IV. 

 ze dne 25. února 2015 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Petr Neumann  

MUDr. Radek Cabrnoch  

Petra Melounová 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina Koděrová 

Mgr. Martina Jirovská 

Mgr. Štěpánka Novotná 

 

Zástupci zřizovatele: 

Stanislava Kiliánová 

Kateřina Záhorová 

Ing. Mgr. Jan Pospíšil, MBA 

 

Hosté: 

Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání, přivítání nových členů ŠR. 

2. Zvolení zapisovatele 

3. Volba předsedy ŠR 

4. Pravomoci a povinnosti ŠR dle § 168 Školského zákona č.561/2004 Sb. 

5. Seznámení s hlavními úkoly školního roku 2014/2015 

6. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2015 

7. Plánovaná oprava a údržba školy 

8. Projednání písemné žádosti o posílení hlídek MP v okolí školy 

9. Diskuse 

10. Termín dalšího zasedání:  24.6. 2015 v 16:30 v budově školy 

 

 

 

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

přítomné. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Koděrová. 

3.  V loňském roce 2014 skončil mandát členům ŠR, volby nových členů z řad 

zákonných zástupců nezletilých žáků do  ŠR se konaly po třídních schůzkách dne 20. 

11. 2014.  Zástupci z řad pedagog. pracovníků byli zvoleni  po  pedagogické radě , 



která se konala 19. 11. 2014. Volba předsedy ŠR - pro následující období byl 

jednohlasně všemi přítomnými členy ŠR zvolen předsedou ŠR pan Petr Neumann. 

4. Členové ŠR byli seznámeni s pravomocemi a povinnostmi členů v daném volebním 

období dle Školského zákona (vyjadřuje se k návrhům švp a k jejich následnému 

uskutečňování, schvaluje Výroční zprávu školy, Školní řád a změny ŠŘ, schvaluje 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování  

koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI) 

5. Ředitelka školy seznámila přítomné s hlavními úkoly školního roku 2014/2015  

 ŠVP, Tvořivá škola – metody a formy práce pro děti se  SPU se zaměřením na 

TŠ,  

 úloha školního psychologa na škole, 

 DVPP – zaměření na cizí jazyky, ICT, péče o děti se SPU,  

 Kolegium ŘŠ – jeho funkce a specifikace – specifikace pro daný metodický 

okruh včetně sebehodnocení žáků, skryté záškoláctví, EVVO, obnova ICT, 

Iskola – elektronická dokumentace,  

 ŠD – projektové týdny, ŠK – volnočasové aktivity, 

 spolupráce s MŠ, práce s předškoláky a projekt „Hbitý jazýček“, 

 Logo školy – sjednocení dokumentace a reprezentace školy 

 Plán osobního profesního rozvoje           

6. Seznámení s rozpočtem školy – ŘŠ seznámila členy s výší příspěvku zřizovatele pro    

kalendářní rok 2015 a s výší prostředků ze státního rozpočtu, dále potom informovala 

o kladném hospodářském výnosu za rok 2014, který byl převeden do rezervního fondu 

školy. ( viz dokumentace školy) 

7. Plánovaná údržba a opravy školy v roce 2015: 

Budova Internátu – revitalizace – výměna oken, zateplení, nová fasáda 

Spojovací chodba – pevné zastřešení 

Výmalba školy 

Plán zabezpečení školy – kamerový systém, jednoznačná identifikace hlavního vchodu 

do školy 

8. Projednání posílení hlídek MP na žádost zákonných zástupců. ŠR byla prostřednictvím 

ZZ požádána o možnost zvážení a podání požadavku na posílení hlídek MP na 

přechodu pro chodce v horní části ulice Vávrova (pod „Boubínem“), a to především 

v ranních hodinách, kdy je v této lokalitě velmi rušný provoz. Jde především o 

bezpečnost dětí při přecházení ulice. 

9. Diskuse 

Inkluze a asistenti do škol – otázka prostorových, kapacitních a především finančních 

možností školy,  

Plavání – není součástí ŠVP, zařazeno do ŠK 

Sociální fond pro potřebné děti – především pro děti se sociálním znevýhodněním – 

nutnost pečlivého zvážení příspěvku (zřizuje Občanské sdružení při ZŠ Kolín IV.), 

nově při školní jídelně zaveden projekt „Obědy pro děti“ (obědy pro 22 dětí se soc. 

znevýhodněním jsou hrazeny ze sponzorských darů různých společností)  



Odstávka elektrické energie – 9. 3. 2015 – obědy zajištěny formou balíčku. Informace 

oznámena prostřednictvím webu školy a ŽK. 

MUDr. R. Cabrnoch poděkoval paní ředitelce Mgr. Ireně Kaurové za její dosavadní 

práci a vyzval  členy, především z řad zákonných zástupců, aby promysleli, jak lze 

práci ředitelky školy dále  podpořit.  

Dále vznesl dotaz, jakým způsobem škola pomáhá žákům uspět při postupu k dalšímu 

vzdělávání, včetně zpětné vazby – škola si vede dlouholetou agendu (Mgr. Dana 

Jelínková), kde sleduje především úspěšnost přijetí žáků na SŠ, jejich velmi dobré 

umístění nejen do čtyřletých, ale především do osmiletých gymnázií, a také do 

čtyřletých oborů s maturitou. Velmi úspěšní jsou při přijímacím řízení i žáci z pátých 

ročníků (jejich počet roste).Velmi dobrým ukazatelem úspěšného podpoření žáků 

mimořádně nadaných je i jejich samotná zpětná vazba směrem zpět do ZŠ – jejich 

výsledky vzdělávání v prvním ročníku bývají velmi podobné výsledkům vzdělávání 

během docházky do ZŠ. 

V současné době je škola zapojena do projektu „Cestou přírodovědných oborů“ – kde 

dochází k přímé podpoře žáků s přírodovědným a technickým nadáním – škola 

spolupracuje se SŠ a žáky vede ke zdokonalování se ve vzdělávání v technických a 

přírodovědných směrech. 

ŘŠ seznámila též přítomné s plánem spolupráce s MŠ v této  oblasti s návazností 

na ŽŠ a následně na SŠ. 

10. Na závěr byl stanoven termín příští schůzky ŠR : středa 24. 6. 2015 v 16:30 v budově 

školy 

 

  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Koděrová 

V Kolíně dne 25. 2. 2015 

     

 

 

 

 


