
Zápis z 31. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 
 ze dne 5. 4. 2017 

 
Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová  
MUDr. Radek Cabrnoch  
 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Kateřina Koděrová 
Mgr. Štěpánka Novotná 
Mgr. Petr Černý - omluven 
 
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 2016 + plán rozpočtu 2017 
4. Mandát členů ŠR – nové volby 
5. Různé 

 
 

1. Zasedání zahájila a současně i omluvila člena ŠR pana Ing. Pospíšila předsedkyně ŠR pí 
Záhorová. Mgr. Kaurová se připojila a omluvila pana Mgr. Černého -  pedagogického 
pracovníka (nemoc). 
 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
 

3. Mgr. Kaurová předložila členům ŠR přehled rozpočtu školy za loňský rok. 
Rozpočet na letošní rok 2017 byl navýšen, škola obdržela od zřizovatele dotaci na 
učebnice ve výši 123 000,- Kč, dotaci proti kriminalitě ve výši 25 000,- Kč, dotaci na 
školního psychologa ve výši 96 000,- Kč, příspěvek na penzijní připojištění 86 500,- pro 
zaměstnance školy,    4 651 250,- Kč provozní prostředky. Dále paní ředitelka nastínila 
členům ŠR celý proces rozpočtu. Návrh rozpočtu musí schválit Rada města. Veškeré 
přesuny do fondů, musí na základě žádosti odsouhlasit vedoucí OŠKS. Návrh rozpočtu 
musí  být  vyvěšen  na  přístupném  místě – vestibul školy. Dále  musí být od roku  2019  
 
 



 
vypracován dlouhodobý návrh rozpočtu (2-5 let) a ten musí být také vyvěšen na 
přístupném místě.  
Dotaz MUDr. Cabrnoch – s jakými mzdovými prostředky hospodaří škola, mimo 
provozní prostředky od zřizovatele. Paní ředitelka odpověděla, že ze SR jde na mzdy 
celkem 30 mil. Kč (jde o mzdové náklady, vč. odvodů, DVPP, ONIV, FKSP). Objasnila, 
jak je to v případě suplování – je to 2x dražší než běžná výuka. Ekonomičtější je za 
nemoc vzít náhradu na zkrácený prac.úvazek.  Návrh rozpočtu na rok 2018 se bude 
připravovat říjen/listopad 2017. 
 

4. Paní Záhorová připomněla, že koncem letošního roku končí mandát členům ŠR. Bude 
tedy zapotřebí při třídních schůzkách, zvolit člena ŠR za zákonné zástupce nezletilých 
žáků i za pedagogické pracovníky. Za zřizovatele to zajistí OŠKS a  následně to půjde 
jmenným seznamem jako návrh do RM. 
 

5. Na příštím jednání ŠR bude zapotřebí schválit úpravu ŠvP – od školního roku 2017/2018 
musí dojít k posunu hodin v jednotlivých ročnících (podpůrná opatření v rámci inkluze) 
– přípravu zajistí pan Mgr. Černý – koordinátor ŠvP. Nesmí se navýšit počty povinných 
hodin – musí dojít k úpravě u disponibilních hodin (II. stupeň). Od září 2017 bylo 
vyšetřeno 21 dětí v PPP. Všechny potřebné změny budou zapracovány do nové úpravy 
ŠvP. Členové ŠR se dohodli, že návrh nového ŠvP obdrží od školy k prostudování 
během poloviny srpna (cca 14 dní před konáním příštího zasedání), které bude 30.8.2017 
od 16,30 hod. 

 
 
Informace – dne 6. a 7. 4. proběhnou zápisy do 1. tříd ZŠ. Z deváté třídy bude koncem 
června odcházet 75 žáků.  
V letošním školním roce proběhne on-line testování žáků. Začíná se už u 3. ročníků, dále 
se testují  5. ročníky na konci šk. roku a pak znovu na začátku 6. ročníku, 7. ročníky a 9. 
ročníky to mají nařízené z ČŠI (matematika, anglický jazyk a všeobecné znalosti).   
Děti budou za tohle testování běžně známkovány.  
Dne 11. 5. 2017 proběhne v hale Bios školní akademie. 
Začátkem června – kolínské sportovní dny.  
 
Mgr. Kaurová seznámila členy ŠR, že od září nastupuje na školu nová asistentka 
pedagoga. 
 

 
Příští zasedání ŠR se uskuteční 30.08.2017 od 16,30 hod. 

 
 
 
Zapsala: Kateřina Záhorová 

     
 
 
 


