
Zápis z 28. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 
 ze dne 27. 4. 2016 

 
Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová 
MUDr. Radek Cabrnoch – nepřítomen 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Kateřina Koděrová 
Mgr. Štěpánka Novotná 
Mgr. Petr Černý 
 
Zástupci zřizovatele: 
Stanislava Kiliánová 
Kateřina Záhorová 
Ing. Jan Pospíšil - omluven 
 
Hosté: 
Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy 
 
Program: 

1. Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 
2. Zvolení zapisovatele 
3. Hospodaření školy za rok 2015 + plán rozpočtu 2016 
4. Školský vzdělávácí program – rozpracován 
5. Šablony informace 
6. Různé 

 
 

 
 

1. Zasedání zahájila a současně i omluvila člena ŠR pana Ing. Pospíšila předsedkyně ŠR 
pí Záhorová. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
3. Mgr. Kaurová předložila členům ŠR přehled rozpočtu školy za loňský rok. 

 Za rok 2015 byl HV kladný ve výši 284 714,20 Kč. Hlavní úspora byla v energiích.  
Se souhlasem zřizovatele byl HV rozdělen 50 000,- Kč do fondu odměn a zbytek do 
rezervního fondu. Ve fondu odměn je k dnešnímu dni stav 164 tis. Kč.  
Rozpočet na letošní rok 2016 byl navýšen, škola obdržela od zřizovatele dotaci na 
učebnice ve výši 129 000,- Kč, dotaci proti kriminalitě ve výši 25 000,- Kč, dotaci na 
školního psychologa ve výši 96 000,- Kč, 410 000,- Kč provozní prostředky. 
Z rezervního fondu musí vždy škola žádat zřizovatele o souhlas. Škola bude 



prostřednictvím odvodů vracet zřizovateli částku 100 000,- Kč.  Bude to podíl 
spoluúčasti na rekonstrukci střechy u spojovací chodby (náklady by měly být cca 500 
tis. Kč). Pan Škorpík dále připravuje projekt na zvětšení prostoru vestibulu – tzv. 
suchou nohou do haly Bios). 
 

 
4. U ŠvP dojde vzhledem k inkluzi v (§ 18,19 zákona č. 561/2004) k úpravě ve 

společném vzdělávání. Dne 29.04.2016 proběhla schůzka, která přinesla spoustu 
nových informací  a tyto změny budou zapracovány do nové úpravy ŠvP. Členové ŠR 
se dohodli, že návrh nového ŠvP obdrží od školy k prostudování cca 14 dní před 
konáním příštího zasedání. Příští zasedání ŠR se uskuteční 22.06.2016 od 17,00 hod. 
 

5. Mgr. Kaurová informovala členy ŠR o tom, že škola prostřednictvím šablon již získala 
2,5 mil. Kč. V současné době bude škola žádat z dalších šablon až v říjnu – a to proto,  
že bude možné čerpat i prostředky na počet žáků a ty budou v září vyšší. Dne 
10.05.2016 proběhne porada ředitelů a zástupců města. Školy by si měly 
prostřednictvím šablon zajistit školní psychology, což do dnešní doby zajišťoval 
zřizovatel. Psycholog by byl zaměstnancem školy a tento projekt by byl na 2 roky. 
Ředitelé chtějí požádat zřizovatele o součinnost po těchto dvou letech, aby si škola 
mohla psychology ponechat.  
 

6. Ve školním roce 2016/2017 – nebude 1. logopedická třída. Logopedické třídy budou 
ve druhém a třetím ročníku. Speciální třídy pro děti s poruchou učení zůstanou od 
čtvrtého až do devátého ročníku. Asistent pedagoga pro děti se zdravotním 
znevýhodněním bude k dispozici pro 10 žáků. 
Paní ředitelka seznámila členy ŠR s vyhlášením ředitelského volna dne 6.5.2016. ŠD 
nebude k dispozici, ŠJ ano – oběd bez dotace. Oznámení o ředitelském volnu je na 
webových stránkách školy a rodiče o něm byli informováni přes žákovské knížky. 
Rodiče byli požádáni na třídních schůzkách o sponzorský dar na pracovní sešity svých 
dětí formou darovací smlouvy – I. stupeň žádost o příspěvek ve výši 500,- Kč/žáka 
                                                   II. stupeň žádost o příspěvek ve výši 700,- Kč/žáka 
 

           ŠR mohla nahlédnout do několika ročníků školního časopisu. 
 
 
Zapsala: Kateřina Záhorová 

     
 
 
 
 
 


