
 
Zápis z 34. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 07. 03. 2018 
 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 
JUDr. Adriana Vavrušková 
MUDr. Radek Cabrnoch  
Ing. Zdeněk Žert – omluven, plnou mocí zastupovala paní Lenka Vomáčková 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Martina Martínková 
Mgr. Martina Jirovská 
Mgr. Štěpánka Novotná - omluvena 
 
Zástupci zřizovatele: 
Stanislava Kiliánová - omluvena 
Kateřina Záhorová 
Ing. Jan Pospíšil - omluven 
 
Hosté: 
Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy 

 
Program: 

1.  Zahájení ŠR 
2. Volba zapisovatelky 
3.  Kompetence, pravomoci členů ŠR 
4. Volba předsedy a místopředsedy  ŠR pro období 2018-2020 
5. Rozpočet školy – informace 
6. Akce školy do konce školního roku 2017/2018 
7. Různé 

 
1. Přítomné přivítala a současně i omluvila paní učitelku Mgr. Novotnou paní ředitelka Irena 

Kaurová. Dále omluvila i pana Ing. Žerta a předložila plnou moc k zastupování jeho osoby paní 
Lenkou Vomáčkovou. K omluvení se přidala i paní Záhorová, která za zřizovatele omluvila paní 
Kiliánovou nemoc a pana Ing. Pospíšila – plánovaná dovolená.  
 

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
 

3. Paní ředitelka Kaurová předala všem členům ŠR výňatek ze školského zákona § 167 a § 168, kde 
jsou popsány kompetence a pravomoci ŠR. 

 
4. Jako novým předsedou byla navržena paní JUDr. Adriana Vavrušková z řad zákonných zástupců 

nezletilých žáků 
 

Hlasování: pro:        4 členové 
                  proti:       1 člen 
                  zdržel se: 1 člen  

 
Novým předsedou ŠR se pro období 2018-2020 stala paní JUDr. Adriana Vavrušková 

 



Jako místopředsedou ŠR byla navržena paní Kateřina Záhorová z řad zástupce zřizovatele 

Hlasování: pro:        4 členové 
                  proti:       1 člen 
                  zdržel se: 1 člen  

 
Novým místopředsedou ŠR se pro období 2018-2020 stala paní Kateřina Záhorová 

 
5. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s rozpočtem školy na rok 2018. Tento rozpočet je uveřejněn na 

webových stránkách školy i na úřední desce školy.  
Z předloženého rozpočtu tedy vyplývá, že škola obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve 
výši 4 610 500 Kč 
V tomto příspěvku jsou i částky na učebnice                  121 000 Kč 
                                                         projekt kriminality    25 000 Kč 
                                                         příspěvek na plavání 72 250 Kč  
Provozní prostředky pro rok 2018 jsou schváleny Zastupitelstvem města Kolín a jsou schváleny i 
závazné ukazatele, které musí škola dodržet.  
Rozpočet obsahuje i položku na platy pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance 
 
Škola uzavřela loňský rok s kladným HV ve výši 245 tis. Kč 
Tyto prostředky  byly po odsouhlasení vedoucím OŠKS převedeny do rezervního fondu a do 
fondu odměn. 
 
Dotaz pí JUDr. Vavrušková – jak to bude s povinným plaváním v letošním šk. roce ? 
Paní ředitelka odpověděla, že částku 72 250 obdržela škola na letošní školní rok. Tyto prostředky 
obdržely všechny kolínské školy, ale je pak rozdíl, jaká třída se kurzu účastní. Koncem září se na 
město nahlásí počty účastníků na II. pololetí. Na naší ZŠ se účastní povinného plavání kompletní 
druhé ročníky.  
Paní JUDr. Vavrušková požádala, zda by tato informace, týkající se plavání mohla zaznít na 
dubnových třídních schůzkách. 
Paní Mgr. Martínková – zástupkyně pro I. stupeň přislíbila, že tato informace bude ve druhých 
třídách předána zákonným zástupcům. 
 
Dále paní ředitelka seznámila členy ŠR se stavem fin. prostředků na rok 2018 
I když je rozpočet školy vyšší oproti loňskému rozpočtu o 3 mil. Kč (došlo k navýšení platů 
pedagog. pracovníků, ale zároveň došlo ke snížení platů pro provozní zaměstnance a to o 5%). 
Dále sdělila, že naše ZŠ je jediná škola na okrese, která má speciální třídy. Pro informaci uvedla, 
že na 1 dítě na 1. stupni škola obdrží 28 tis Kč a ve speciální třídě je to na 1 dítě na 1. stupni 58 tis. 
Kč.  Na 2 stupni je to na 1 dítě v běžné třídě 40 tis. Kč a ve  speciální třídě je to na 1 dítě na 2. 
stupni 77 tis. Kč. Na dítě s kombinovanými vadami jde o částku kolem 100 tis. Kč 
 

Členové ŠR berou předložený rozpočet ZŠ na rok 2018 na vědomí 
 

6. Paní ředitelka Kaurová seznámila ŠR s akcemi školy do konce školního roku 
14. a 21. 3.  – akce pro předškoláky 
Během března soutěž mezi žáky – o nejhezčí výzdobu školy 
27. 3. – jarní trhy 
5. a 6. 4. zápis do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 
18. 4. pedagogická rada 
19. 4. třídní schůzky I. i II. stupeň 
 



 
 
Ředitelská volna 30. 4. a 7. 5. – proškolení pedagogů první pomoci (ŠD + ŠJ zajištěna, oběd-plná  
                                                  cena) 
                            18. 6. – školení bezpečnosti práce (pro všechny zaměstnance)- ZŠ kompletně   
                                        uzavřena 
  15. 5. pokusy pro MŠ 
  25. 5. III. ročník minifestivalu – spolek Oříšek 
  1. 6. dětský den 
  20. 6. pedagogická rada 
   
 

7.  Různé –  
Dotaz pí JUDr. Vavrušková – jak bude mít škola zajištěno od 25. 5. ochranu osobních údajů 
(GDPR)?  
Paní ředitelka odpověděla, že zřizovatel zajistil pro školu firmu, která provede zabezpečení těchto 
údajů, je jmenován i pověřenec. Škola má dále vytvořenou směrnici k zabezpečení GDPR. Je dále 
oddělená učitelská a žákovská síť. Od 25. 5. 2018 budou učitelé používat pouze pracovní email.  
 
Další dotaz se týkal přechodu před budovou školy v ul. Vávrova před zahájením vyučování. Paní 
Martínková seznámila členy ŠR s odpovědí od Městské policie od pana Prokeše. Ve svém vyjádření 
pan Prokeš sdělil, že v této ulici jsou prováděny nepravidelné kontroly z řad MP, ale bohužel při 
těchto kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Pí JUDr. Vavrušková – navrhuje se spojit s odborem dopravy, zda by bylo možné umístit plastové 
mezníky, které by byly umístěny před přechodem a za přechodem, aby se zamezilo možnosti 
parkování těsně před nebo těsně za přechodem a děti by tak nebyly ohroženy a měly by dobrý výhled 
do vozovky. 
Paní ředitelka přislíbila, že v této věci požádá pana místostarostu Kašpara. 
 
Pí Vomáčková (zástupce za pana Ing. Žerta) – připomínka k přechodu v ul. Táboritská. Domnívá se, 
že to nemá moc výchovný efekt. Ti lidé, kteří převádí, vstoupí do vozovky a děti běží, nerozhlídnou 
se a spoléhají se na tyto osoby. Odpoledne se už musí přeci spoléhat samy na sebe.  
Paní ředitelka s tím souhlasí, převádějící osoby jsou dobrovolníci, kteří jsou proškoleni odborem 
dopravy a jsou zaměstnanci MP. Požádá o účast pana Prokeše z MP na  poradě ředitelů, kterou 
svolává vedoucí OŠKS, Mgr. Kesner a sdělí tam tuto připomínku ŠR. 
 
Dotaz pí JUDr. Vavrušková – jak je to děti x počítače? Neuvažuje se o nějakém kroužku, který by se 
zaměřil na počítačovou gramotnost? Dnešní děti umí s dotykovými mobily, počítači, jen základy, ale 
chybí jim logické myšlení.  
Odpověděla paní ředitelka, že v ŠvP jsou počítače od 5. ročníku 1 hodina. Více hodin PC by bylo na 
úkor hlavních předmětů a to škola nechce. Možné by bylo v rámci školního klubu, ale kluby musí 
vést pedagog a odborníka na PC škola nemá a ani neví, zda by byl zájem o takový nový kroužek, těch 
kroužků co škola nabízí je spousta. Škola již v minulosti zkoušela podat projekt přes TPCA nebo 
MaP, ale bohužel se narazilo na to, že škola nemá bezbariérový přístup. 

                    
Na závěr paní ředitelka poděkovala všem členům ŠR za účast na dnešním zasedání a popřála jim hodně 
úspěchů v jejich 3letém období, po té bylo jednání ukončeno. 
 
 
 V Kolíně dne 12. 03. 2018                                              



  Zapsala: Záhorová Kateřina 


