
Zápis z 26. schůze Školské rady při Základní škole Kolín IV., Prokopa 

Velikého 633, Kolín IV. 

ze dne 24.06.2015 

 
Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Petr  Neumann 

MUDr. Radek Cabrnoch - omluven 

Petra Melounová – omluvena 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina Koděrová 

Mgr. Štěpánka Novotná 

Mgr. Martina Jirovská 

 

Zástupci zřizovatele: 

Mgr. Ing. Jan Pospíšil 

Kateřina Záhorová 

Stanislava Kiliánová – omluvena 

 

Hosté: 

Mgr. Irena Kaurová , ředitelka školy 

 

Program:  

 

1. Přivítání všech přítomných 

2. Zvolení zapisovatele 

3. Seznámení s provedenými změnami v ŠVP Tvořivé učení  

4. Seznámení s provedenými změnami v dodatku - Školní klub 

       5.   Stavební úpravy v areálu školy během hlavních prázdnin 

       6.  Změna předsedy ŠR + změna ve ŠR za rodiče a za pedagogy 

       7.  Diskuze 

        8. Termín dalšího zasedání ŠR  – 7.10.2015 v 16,30 hod. v budově školy    

             

1. Zasedání zahájila paní Mgr. Kaurová, ředitelka školy, přivítala všechny přítomné a z důvodu 

omluvy z minulého jednání představila Mgr. Ing. Jana Pospíšila. Novým bodem pro dnešní 

zasedání bude volba nového předsedy ŠR z důvodu odchodu dcery p. Neumanna do jiné školy.  

Návrhem bude i změna Mgr. Martiny Jirovské z pedagog. pracovníků do zákonných zástupců 

nezl. žáků a za Mgr. Jirovskou se do pedagogických pracovníků doplní další pedagog, který 

skončil na 4 místě z voleb dne 19.11.2014. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová 

3. Ředitelka školy seznámila přítomné s provedenými změnami v ŠVP Tvořivé učení  

•  změna v charakteristice pedagog. sboru, (metodik prevence rizikového chování) 

•  zabezpečení výuky žáků se spec.  vzdělávacími potřebami (úprava znění části ŠVP) 



•  vzdělávání žáků s poruchami učení 

•  vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností – vývojové vady řeči 

•  vzdělávání žáků s poruchami chování – jedná se o žáky, u nichž byla porucha chování    

   diagnostikována jako přidružená porucha k vývojové vadě řeči nebo k některé poruše učení 

•  změna učebního plánu pro 1. a 2. ročník- zařazení do všech 1. tříd (mimo třídu pro žáky    

    s narušenou kom. schopností) 1 hodinu anglického jazyka týdne. 

•  změna v učivu geometrie ve 3. ročníku- vynechává se slovo rýsování, žáci 3. ročníku  

    geometrické útvary jen modelují 

      •  změna školního loga – od 1. 9. 2015 bude škola používat nové logo. Podoba vzešla ze  

          soutěže do které se mohli zapojit všichni žáci, pedagogové i rodiče. Nové logo bude škola  

          používat na všech oficiálních dokumentech i propagačních materiálech. 

 

4. Ředitelka školy seznámila přítomné s provedenými změnami v ŠVP Školní klub  

•  rozšíření nabídky zájmových útvarů ŠK o: 

- Dekorativní výtvarné tvoření, papírové hrátky, tvoření pro lepší počítání a zpívání ve 

sboru 

•  dekorativní výtvarné tvoření (3. – 5. ročník) 

•  papírové hrátky (5. – 9. ročník) 

•  tvoření pro lepší počítání (6. – 9. ročník) 

•  zpívání ve sboru (6. – 9. ročník) 

 

Dotaz: pan Neumann 

Požádal o vysvětlení funkce metodik prevence rizikového chování. Paní ředitelka sdělila, že 

dříve to byl metodik primární prevence a dnes je to nově metodik prevence rizikového 

chování. Jeho náplní je předcházet patologickým jevům na celé škole.  

Protože nebyly vzneseny žádné další připomínky, proběhlo hlasování o provedení změn 

v ŠVP pro základní vzdělávání a pro ŠVP ve ŠK. 

 

Pro:  6 hlasů 

Proti:0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlas 

 



5. Plánovaná údržba a opravy školy o hlavních prázdninách 

Budova internátu – revitalizace – výměna oken 

Spojovací chodba – pevné zastřešení (dle financí zřizovatele – pokud se bude dělat, tak do 

konce roku) 

Výmalba školy – budova 1. a 2. stupně - hradí si škola z investičního fondu 

Zabezpečení školy – kamerový systém (dotace od TPCA + příspěvek zřizovatele) 

 

6. Odchodem žákyně Jindřišky Neumannové na jinou školu nemůže dle stanov být pan Neumann 

členem (předsedou) ŠR. Návrh – buď dodatečné volby nebo návrh předseda z řad zřizovatele a 

přesunutí  již zvolené Mgr. Jirovské z řad pedagogů do zákonných zástupců a doplnění nového 

člena za pedagogy dle pořadí ve volbách. 

Členové ŠR se usnesli, že zvolí druhý návrh a to, že proběhne hlasování pro předsedu ŠR z řad 

zřizovatele a místopředseda z řad zákonných zástupců. 

Proběhlo hlasování pro Předsedu ŠR pí Kateřinu Záhorovu 

Pro: 5 hlasů 

Proti: 0 hlas 

Zdržel se: 1 hlas 

ŠR schválila pí Kateřinu Záhorovou – předsedou ŠR 

Dále proběhlo hlasování pro Místopředsedu pí Mgr. Martinu Jirovskou 

Pro: 5 hlasů 

Proti: 0 hlas 

Zdržel se: 1 hlas 

ŠR schválila pí Mgr. Martinu Jirovskou –místopředsedou ŠR 

 

7. Diskuse 

Plavání – není součástí SVP, zařazeno do ŠK 

Informace o nových webových stránkách školy +  nový elektronický systém TK (třídní knihy) 

 

8. Byl stanoven termín příští schůzky ŠR: středa 7.10.2015 v 16,30 hod. v budově školy. 

 

       Na závěr se členové školské rady rozloučili s panem Neumannem a poděkovali mu za velmi  

       dobrou spolupráci, přidala se i paní Mgr. Kaurová. 

 

 

 

 V Kolíně dne 29. 6. 2015                                              

  Zapsala: Záhorová Kateřina 

 


