
 
Zápis z 33. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 11. 10. 2017 
 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Mgr. Martina Jirovská 
Petra Melounová -omluvena 
MUDr. Radek Cabrnoch  
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Kateřina Koděrová 
Mgr. Štěpánka Novotná 
Mgr. Petr Černý  
 
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. Výroční zpráva školní rok 2016/2017  
4. Různé 

 
1. Přítomné přivítala a současně i omluvila členku ŠR paní Petru Melounovou  pí Mgr. Kaurová. 

 
2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 

 
3. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že výroční zpráva ze strany školy byla 

rozeslána všem členům v domluveném termínu. Po té byl prostor pro  k diskuzi k předloženému 
materiálu. Paní ředitelka připomněla nejdůležitější údaje z výroční zprávy: 
•   počet žáků dle výroční zprávy je 613 žáků ve 29 třídách, počet pedagogů je 48 a nepedagogů je 20.    

1. stupeň je tvořen 361 žáky 
2. stupeň 252 žáky.  

Stabilní team pedagogů – všichni jsou aprobovaní. 
Škola má zavedeny speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení od 3. do 9. ročníku a třídu 
pro žáky s vadami řeči – 2 ročník.  Ve školním roce 2016/2017 bylo otevřeno 8 speciálních tříd. Po 
dlouhých letech se nepodařilo otevřít speciální třídu pro první ročník. Minimální počet pro otevření je 6 
žáků, přihlášeni byli pouze 2 žáci. Součástí školy je ŠJ,  kde se stravuje  535 žáků. Do ŠD tvořenou 7 
odděleními docházelo 210 žáků a ŠK tvořený 39  odděleními  docházelo 351 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  
• testování žáků – třetí a sedmé třídy 

3.ročník  - ČJ, M, ANJ, Člověk a jeho svět 
7.ročník – ČJ, M, ANJ, FY, Biologie 

  7. ročník  



 
 

• paní ředitelka vyzdvihla úspěchy žáků v různých soutěžích, olympiádách a vyzdvihla krásné 1. místo na     
  kolínských sportovních dnech.  
  Ve všech ročnících se učí podle ŠVP ZV Tvořivé učení. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk.    

   
 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 v předloženém znění za školní rok 2016/2017 
 
4.  Paní  ředitelka podala aktuální informace ze školy: 
     Plánuje se spolupráce s firmou Kopos. Škola získala grant z TPCA a ten byl použit na zhotovení    
     Elektromontážního panelu pro výuku  pracovních činností žáků 8. ročníku. Nosné  konstrukce panelů  
     vyrobila partnerská Střední odborná škola a střední odborné učiliště stavební v Kolíně. Osazení panelů  
     elektromontážním materiálem si provedli žáci školy v hodinách pracovních činností pod odborným  
     dohledem svých učitelů. 
 
   Další novinkou by bylo vybudování vestibulu hlavní budovy školy. 

      •  Do konce letošního roku pozvala paní ředitelka členy ŠR na tyto akce: 
         Strašidelná stezka – 31.10.2017 
         Vánoční trhy 14.12.2017 
                   
      
Na závěr poděkovala všem členům ŠR za činnost ve školské radě a doufá, že se s řadou z nich znovu 
potká po nových volbách a poté se s přítomnými  rozloučila a paní Záhorová ukončila toto zasedání. 
 
 
 
 
 V Kolíně dne 18.10. 2017                                              
  Zapsala: Záhorová Kateřina 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

 


