
 

Zápis z 35. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 17. 10. 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  

 

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. Výroční zpráva školní rok 2017/2018  

4. Různé 

 

1. Přítomné přivítala a současně i omluvila člena ŠR pana Ing. Žerta pí Mgr. Kaurová, dále byl za zřizovatele 

omluven pan Ing. Pospíšil. 

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 608 žáků ve 29 třídách, počet pedagogů je 54 a 20    

    provozních zaměstnanců. 

1. stupeň je tvořen 363 žáky 

2. stupeň 245 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 – 3. ročník, a od 4. ročníku třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Ve 

školním roce 2017/2018 bylo otevřeno 7 speciálních tříd. Počet speciálních tříd se snižuje vzhledem 

k uplatnění trendu společného vzdělávání. Součástí školy je ŠJ, kde se stravuje 540 žáků. Do ŠD tvořenou 

7 odděleními docházelo 193 žáků a ŠK tvořený 41  odděleními  docházelo 207 účastníků a dalších 159 ze 

ŠD. 

• hlavní úkoly dle výroční zprávy specializace na žáky, kteří přecházejí z 5. do 6. ročníku 

• testování žáků – třetí a sedmé třídy 

3. ročník  - ČJ, M, ANJ + další předmět (vlastivěda, přírodopis) 

5. ročník – ředitelská písemná práce ‚ČJ, M 

7. ročník – ČJ, M, ANJ, FY, Biologie 

 

• 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: 8 hlasů 
                                                                        Proti: 0 hlas 
                                                                        Zdržel se: 0 hlas 

ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2017/2018. 

 

4. Paní ředitelka podala aktuální informace ze školy: 

Oslava 100 let republiky – k tomu uzpůsobená výzdoba školy, (účelem byla cesta prožitku) 

Dne 26. 10. 2018 proběhne na škole Projektový den k tomuto výročí republiky: 

1. stupeň – divadelní představení divadelního spolku Oříšek – První republika (premiéra 

vystoupení na zámku Kačina) 

2. stupeň – pracovní dílny (jaká byla technika, gastronomie, sportovní úspěchy, významné 

osobnosti té doby) 

 Paní ředitelka pozvala členy ŠR na tyto akce: 

13. 12. 2018 - Vánoční trhy  

13. 3. 2019 - Den otevřených dveří 

polovina května 2019 – Akademie školy (Spoje) 

 

Další akce školy:  11. a 22. dubna třídní schůzky I. a II. stupeň 

                    4. až 5. 4. 2019 zápis do 1. tříd 

     první týden v červnu kolínské sportovní dny 

 

Investiční akce školy – informovala členy ŠR na minulém zasedání o plánovaném vybudování vestibulu 

hlavní budovy školy. VŘ proběhne 23. 10. 2018. Realizace akce plánovaná od 1. 12. do 1. 5. 2019 

Dále by se měla uskutečnit revitalizace haly Bios a plot kolem školy - snad v roce 2019. 

 

Diskuse:  

Paní Vomáčková požádala o lepší informovanost rodičů na třídních schůzkách ohledně placení členského 

příspěvku ve výši 250,- Kč na žáka. Rodiče přesně neví, na co se vybrané peníze použijí. Paní ředitelka 

přislíbila, že tyto informace budou sděleny na třídních schůzkách. 

 

Paní předsedkyně se dotázala, jak by to bylo v případě, že někteří rodiče by rádi přispěli větší částkou 

než 250,- Kč na žáka. Bohužel nelze uvést číslo účtu, kam by mohli rodiče poslat částku vyšší – účetně to 

není v pořádku. Vše musí být formou daru – darovací smlouva uzavřená s rodičem a školou. Účetně by 

bylo v pořádku, pokud by si Spolek rodičů zařídil svůj bank. účet,  na který by mohli rodiče zasílat své 

dobrovolné příspěvky škole a pak by škola sdělila, co by mohli rodiče škole zakoupit; jaké vybavení např. 

(počítač, dataprojektor, notebook) by škola nejvíce potřebovala.  

 

Informace o přechodu pro chodce – mezi pavilonem „C“ a školou. Paní ředitelka informovala, že na 

výjezdní poradě ředitelů požádala o pomoc pana místostarostu Kašpara, který slíbil, že dojedná schůzku 

s panem Pospíšilem – ved. odboru dopravy, Policií ČR, p. Bártou a bude se řešit tato situace.  

      

Na závěr poděkovala paní JUDr. Vavrušková za účast na dnešním zasedání.  

 

 V Kolíně dne 23. 10. 2018                                             

                                                                                                   Zapsala: Záhorová Kateřina 


