
Zápis z 32. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 
 ze dne 30. 8. 2017 

 
Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová  
MUDr. Radek Cabrnoch  
 
 
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.  Školní vzdělávací program – ŠD, ŠK, ŠVP pro základní vzdělávání 
4.  Školní řád, hodnocení žáků - změna 
5.  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. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že veškeré materiály ze strany školy 
byly rozeslány všem členům v domluveném termínu. Po té byl prostor pro diskuzi 
k předloženým materiálům. Byly připomenuty úpravy ŠVP – ŠD, ŠK a ŠVP pro 
základní vzdělávání na školní rok 2017/2018. Hlavní změny jsou v posunu hodin 
v jednotlivých ročnících (podpůrná opatření v rámci inkluze) – přípravu zajistil pan Mgr. 
Černý – koordinátor ŠVP. Nesmělo dojít k navýšení počtu povinných hodin – dochází 
k úpravě u disponibilních hodin (II. stupeň).  
U ŠVP ŠK – změna u některých kroužků. Dále je v ŠVP ZV zapracováno povinné 
plavání u I. stupně.  
Protože nebyly žádné připomínky, došlo tedy k hlasování o schválení nových ŠVP pro 
ŠD, ŠK a ŠPP pro základní vzdělávání. 
Hlasování: Pro:  8 členů 
                  Proti: žádný člen 
 
Členové školské rady souhlasí s novými ŠVP pro ŠD, ŠK a ŠVP pro základní 

vzdělávání od 1. 9. 2017 



 
4. Školní řád – paní ředitelka požádala ŠR o schválení úpravy ve Školním řádu. Tato 

změna navazuje na změnu ve Školském zákonu v § 38 Plnění povinné školní docházky 
v zahraničí. Rodič se může svobodně rozhodnout, kam dá své dítě do školy a při zvolení 
školy v zahraničí již nemusí zvolit kmenovou školu zde v ČR. Novinkou je, že rodič 
musí mít smlouvu s MŠMT + čestné prohlášení, jak bude dítě vzděláváno. Dále jsou 
součástí Školního řádu pravidla hodnocení žáků. Zde dochází k úpravě při nevhodném a 
závažném chování žáka: zletilý žák - řeší soud u nezletilých žáků řeší OSPOD. Nebyly 
vzneseny žádné dotazy, a proto došlo k hlasování.  
 
Hlasování: Pro:  8 členů 
                  Proti: žádný člen 

Členové školské rady souhlasí s novým Školním řádem s Pravidly hodnocení 
žáků od 4. 9. 2017 

 
5. Paní ředitelka Kaurová 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. Dne 22. 11. 2017 proběhnou volby 
z řad pedagogických pracovníků – 3 zástupci.  Dne 23. 11. 2017 proběhnou třídní 
schůzky na I. i II. stupni ZŠ a po nich budou známi 3 zástupci za zákonné zástupce 
nezletilých žáků. Zřizovatel jmenuje členy školské rady dle návrhu do RM do konce 
listopadu 2017. 
 
Dotaz MUDr. Cabrnoch – zda proběhlo VŘ na místo VŠJ, zda je to nový člověk nebo již 
pracoval pro ŠJ. Paní ředitelka odpověděla, že se jedná o stávajícího zaměstnance, který 
byl na nižší pozici. Jmenovitě – odchází paní Balvínová a novou vedoucí se stala paní 
Brožová.   
 
Na příštím jednání ŠR, na kterém se členové ŠR domluvili na termínu 11. 10. 2017 od 
16,30 hod. a bude se schvalovat výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017. Členové 
ŠR se dohodli, že návrh výroční zprávy jim bude zaslán k prostudování do 25. 9. 2017.  
 
Informace – v dubnu 2018 proběhne zápis do 1. tříd s pomocí rezervačního systému.  
Od 4. 9. 2017 je ZŠ zapojena v projektu „Šablony“ – bude se z nich hradit psycholog, 
který bude zaměstnancem školy (na 2 roky) a dále budou z těchto šablon hrazeny 
vzdělávací kurzy pro 9 pedagogů v projektu „Čtenářská gramotnost“.  
K 1. 9.2 017 je na škole celkem 76 zaměstnanců  z toho (2 MD), 54 pedagog. pracovníků 
a 20 nepedagog. pracovníků. 
Investice – proběhly úpravy teras u pavilonu C – bohužel není zhotoveno zábradlí, 
nebylo ani v pův. projektu – musí se tedy dořešit z důvodu bezpečnosti zdraví žáků. 
 

 
Příští zasedání ŠR se uskuteční 11. 10. 2017 od 16,30 hod. 

 
 
 
 

Zapsala: Kateřina Záhorová 
     


