
Zápis z 29. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 
 ze dne 22. 6. 2016 

 
Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová – omluvena 
MUDr. Radek Cabrnoch  
 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Kateřina Koděrová 
Ing. 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. Informace o změně v ŠvP ZŠ, ŠvP ŠD a ŠvP ŠK 
4. Různé 

 
 
 

1. Zasedání zahájila a současně i omluvila člena ŠR pana Ing. Pospíšila předsedkyně ŠR pí 
Záhorová. Mgr. Kaurová se připojila a omluvila paní Melounovou – zástupce z řad nezl. 
žáků. 
 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
 

3. Vzhledem k inkluzi v (§ 18, 19 zákona č. 561/2004) musí dojít k úpravám v ŠvP. Mgr. 
Petr Černý  - koordinátor těchto dokumentů seznámil přítomné s tím, že vzhledem 
k tomu, že se nedělali dodatky, ale tvořily se nové dokumenty, kam byla zařazena 
průřezová témata a došlo i k redukci témat, úpravě učebních plánů. Do RvP byla inkluze 
začleněna do jednotlivých kapitol.  

 
 



            Doplnění – Mgr. Kaurová, ředitelka školy 

Došlo k celkové eliminaci témat (tabulka str. 1-20), (14-17). ČŠI bylo doporučeno 
netvořit dodatky ŠvP, ale nové dokumenty. Proto se přistoupilo k tvorbě nových 
dokumentů, kde bylo použito i nové logo školy. V ŠvP ŠD je nově přesně 
specifikována doba od kdy do kdy družina funguje. V ŠvP ŠK došlo k redukci 
kroužků + nabídka nových. 
 
Protože nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování: 
Pro:          7 hlasů 
Proti:        0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas  

ŠR souhlasí s novými Školními vzdělávacími programy ZŠ, ŠD a ŠK 
 

4. Mgr. Kaurová přislíbila členům ŠR zaslání výroční zprávy do 29.9.2016, aby měli 
v předstihu před konáním další ŠR. 
S blížícím se koncem školního roku, chtěla seznámit členy ŠR s úspěchy žáků školy: 
Žáci získali 1. místo v soutěži kolínských sportovních dnů, dále se dařilo atletům 
v republikovém finále, kde se dostali mezi 8 nejlepších a nakonec získali krásné 3 místo 
a v neposlední řadě žáci slavili úspěch ve čtyřboji, kde získali také krásné 3 místo. 
Během roku také žáci měli krásné výsledky ve vědomostních soutěžích a olympiádách, 
např. v soutěži požární ochrany, Macharovo pero aj. 
Dále paní ředitelka poděkovala nové zástupkyni paní Mgr. Koděrové za obrovskou 
medializaci školy a velice dobrou spolupráci. Dále informovala o tom, že ZŠ Prokopa 
Velikého byla vybrána na testování 6. tříd (sociální gramotnost). V příštím školním roce 
si škola vytipovala nový úkol – zaměřit se na čtenářskou gramotnost. 

 
Příští zasedání ŠR se uskuteční 12.10.2016 od 16,30 hod. 

 
 
 
Zapsala: Kateřina Záhorová 

     
 
 
 
 
 

 


