
Zápis z 27. schůze Školské rady při Základní škole Kolín IV., Prokopa 
Velikého 633, Kolín IV. 

ze dne 07. 10. 2015 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

MUDr. Radek Cabrnoch 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová  
 
Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Petr Černý 
Mgr. Kateřina Koděrová 
Mgr. Štěpánka Novotná 
 
Zástupci zřizovatele: 

Ing. Mgr. Jan Pospíšil 
Kateřina Záhorová 
Stanislava Kiliánová  
 
Hosté: 
Mgr. Irena Kaurová , ředitelka školy 
 
Program:  
 

1.  Přivítání všech přítomných 
2. Zvolení zapisovatele 
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015 
4. Informace ze školy 
5. Hlavní úkoly školy  

        7.    Diskuze: 
                     

1. Zasedání zahájila paní Mgr. Kaurová, ředitelka školy, přivítala všechny přítomné a z důvodu 
změny na minulém zasedání představila pana Mgr. Černého – zástupce pedagogických 
pracovníků školy. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová 
3. Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou za školní rok 2014/2015, kterou 

všichni účastníci obdrželi v dostatečném předstihu. Připomněla nejdůležitější údaje ze 
zprávy: 

•  počet žáků dle výr. zprávy je 585 žáků ve 28 třídách, ale k dnešnímu dni a dle rychlého  
   hlášení, které se odesílalo na Krajský úřad se počet žáků zvýšil na  606 žáků ve 29 třídách.  
  Počet pedagogů je 50 a nepedagogů je 23. 
• znovu připomněla změnu zástupkyně pro 2. stupeň – místo pí Mgr. Jelínkové je novou    
  zástupkyní paní Mgr. Koděrová 
•  hlavní úkoly dle výroční zprávy + příprava žáků k přijímacím zkouškám  
•  paní ředitelka vyzdvihla úspěchy žáků školy – kolínské sportovní dny (2.místo), úspěchy    
  žáků při přijímacích zkoušek a to jak na víceletá gymnázia, tak i na SŠ a SOU. Na víceletá   
  gymnázia přijato 11žáků a na SŠ a SOU 50 žáků. 
 



 
•  dokument školy Bezpečná škola – není přístupný žákům, jde o krizový plán připravenosti   
    školy v případě nebezpečí.  Učitelé i žáci byli poučeni, jak se chovat, kdyby nastala  
    mimořádná situace. 
 •  chování dětí – pochvala žákům. Paní ředitelka konstatovala, že při tak velkém počtu žáků        
    nedochází k ničení nábytku ve třídách, zařízení na WC nebo v jiných částech budovy. 
 
Pro: 9 hlasů 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas 
 

ŠR schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015 
 

4. Paní ředitelka podala aktuální informace ze školy 
• Kamerový systém –  dnes proběhlo na ZŠ Bezručova slavnostní  předání  kamerového  
   systému za účasti zástupců TPCA, spojené s výstavou obrázků dětí z kolínských ZŠ pod  
   názvem „Kde se cítím bezpečně“.  Kamerový systém je již týden funkční a paní ředitelka  
   měla  možnost si již prohlédnout, chování žáků před zahájením vyučování. Je velice ráda,  
   že se bezpečnost na školách posunula o další stupeň k lepšímu, nyní doufá, že se povede  
   tento systém propojit s policií. 

•  Úpravy na ZŠ - k dosavadní rekonstrukci oken se škole dále povedlo vymalovat třídy i  
    chodby, ve třídách, kde probíhají volby se podařilo s pomocí  pracovníka z ÚP obložit  
    zadní  zeď  plovoucí  podlahou. Postupně by takto chtěli postupně opravit všechny třídy.  
    Další úpravou by měla projít spojovací chodba – zateplení a oprava střechy. Další novinkou  
    by bylo vybudování vestibulu hlavní budovy školy. 

      •    změna školního loga – od 1. 9. 2015 používá škola nové logo, vlajku a má nové webové    
          stránky.  
          Paní ředitelka seznámila přítomné s hlavními akcemi školy v letošním školním roce 
          Den otevřených dveří – 2. 12. 2015 
           Hbitý jazýček (školička pro děti navštěvující logopedické poradny) vždy středa od 15,50  
          hod. 11.11, 18.11 a  25.11. 
          Nevšední odpoledne pro předškoláky 2.12, 9.12 a 16.12. 
          Vánoční trhy 15.12. 
          Zápis do 1. ročníku 21. a 22. 1. 2016 
          Jarní trhy 22. 3. 2016 
          Dále pozvala členy ŠR 10.10. 2015 na zámek Kačina – Zámecké jezdecké slavnosti, kde 
         bude mít vystoupení  divadelní spolek Oříšek, zájmový kroužek při 3. ZŠ 
         
         Obrátila se na členy ŠR (zástupce nezl. žáků) – s odchodem p. Neumanna ze ŠR, dobíhá  
         dvouleté období, kde byl předsedou občanského spolku při 3. ZŠ. Bylo by zapotřebí zajistit  
        seznamy žáků a zjistit jak to bude s panem Neumanem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  Hlavním úkolem školy nejen pro tento školní rok: 
-   příprava dětí k přijímacím zkouškám 
-   bezpečná škola 
-   posílení kompetencí třídních učitelů 

 
Dotaz: paní Melounová 
Požádala o vyjádření k zadním vratům v areálu školy, budou otevřená? Paní ředitelka odpověděla, 
že vrata zůstanou kvůli bezpečnosti uzavřená. 
Dále se dotázala na výběr částky 200,- Kč/žáka. Paní ředitelka odpověděla, že je to dle směrnice, 
která byla odsouhlasena občanským spolkem při  Základní škole. 

 
MUDr. Cabrnoch – velmi pochválil vzhled školy po celkové rekonstrukci. K tomu se vyjádřila  
paní ředitelka, že je velmi ráda, že je velice dobrá spolupráce se zřizovatelem a za poslední čtyři 
roky se udělal obrovský kus práce pro všechny kolínské základní školy i mateřské školy. Je to 
velká reklama pro město Kolín.  

       Na závěr požádala paní ředitelka členy ŠR o náměty ke dnům otevřených dveří – škola by chtěla 
       udělat strašidelnou stezku a připravit pro rodiče dětí nějaké dílničky. Poté se paní ředitelka  
       rozloučila a paní Záhorová ukončila toto zasedání. 
 
 
 
 V Kolíně dne 9. 10. 2015                                              
  Zapsala: Záhorová Kateřina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


