
Zápis ze 30. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 
 ze dne 12. 10. 2016 

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

2. Zvolení zapisovatele 
3. Schválení výroční zprávy 2015/2016 
4. Různé 

 
1. Zasedání zahájila předsedkyně ŠR pí. Záhorová. Mgr. Kaurová se připojila a 

omluvila pana Mgr. Černého – nemoc a pana MUDr. Cabrnocha – zahraniční pracovní cesta. 
 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
 

3.   Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou za školní rok 2015/2016, kterou    
       všichni účastníci obdrželi v dostatečném předstihu. Připomněla nejdůležitější údaje ze zprávy: 

•  počet žáků dle výr. zprávy je 606 žáků ve 29 třídách, počet pedagogů je 50 a nepedagogů je 
20. Součástí školy je ŠJ, kde se stravuje 527 žáků. Do ŠD tvořenou 7 odděleními docházelo 
205 žáků a ŠK tvořený 39 odděleními docházelo 355 žáků. 
• 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 a připomněla, že na škole je stabilní team pedagogů –      
   nedochází k žádným velkým změnám. 

 
              Dotaz pí Záhorové -  skryté záškoláctví (pracovní dílna), co si pod tímto pojmem má  
             představit. Odpověděla pí. ředitelka – téma šikany se řeší na každé pedagogické  
              poradě. Pracovní dílny – praktikují se na I. i II. stupni a je to setkání pedagogů např. se  



             zástupci z PPP Kolín, pedagogové jsou  informováni o novinkách a  
             dostávají potřebné informace k této problematice. 

Mgr. Kaurová seznámila členy ŠR s chybou, které si všimla až po odeslání dokumentu VZ. 
Na str. 17 jsou chybně uvedena % u dětí z I. stupně – ihned dojde k nápravě.  

      
      Protože nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, námitky ani připomínky, přistoupilo se    
      k hlasování: 
 

               Pro: 7 hlasů 
  Proti: 0 hlas 
  Zdržel se: 0 hlas 
 

ŠR schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016 
 
4.  Paní  ředitelka podala aktuální informace ze školy 
•  Úpravy na ZŠ – k úpravě došlo u spojovací chodby - oprava střechy.  
 
   Další novinkou by bylo vybudování vestibulu hlavní budovy školy. 

      •  Paní ředitelka seznámila přítomné s hlavními akcemi školy v letošním školním roce 
          Z důvodu posunutí termínu zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2017/2018, pro Kolín je to od 6. 4.  
          do 7. 4. 2017, se posunou všechny akce jako Den otevřených dveří, školička na nečisto na  
         jarní termíny.  
         Do konce letošního roku pozvala paní ředitelka členy ŠR na tyto akce: 
          Pohádkové pátky – 14. a 21. 10. 2016 (divadelní spolek Oříšek) 
          Strašidelná stezka – 3. 11. 2016 
          Vánoční trhy 20. 12. 2016 
           
          Dále oznámila, že 18. 11. 2016 bude mít škola Ředitelské volno (z důvodu změny  
          klasifikačního řádu, výběr šablon) 
       
      

Na závěr požádala paní ředitelka členy ŠR o jakékoliv náměty ke zlepšení školy – bude 
ráda za jakýkoliv nápad, námět. Poté se paní ředitelka rozloučila a paní Záhorová ukončila 
toto zasedání. 

 
 
 
 V Kolíně dne 13. 10. 2016                                              
  Zapsala: Záhorová Kateřina 
 

 
 

 
 


