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

 ze dne 21. 03. 2019 
 

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

 
Program: 

1.  Zahájení ŠR 
2. Volba zapisovatelky 
3. Rozpočet školy – informace 
4. Akce školy do konce školního roku 2018/2019 
5. Různé 

 
1. Přítomné přivítala paní JUDr. Vavrušková a současně i omluvila pana MUDr. Cabrnocha, který se 

z pracovních důvodů nemůže zúčastnit dnešního zasedání ŠR. 
  

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová. 
 

3. Paní ředitelka Kaurová předložila členům ŠR přehled rozpočtu školy na letošní rok.  
Rozpočet na letošní rok 2019 byl navýšen oproti loňskému o 150 tis. Kč. Tento rozpočet musí být 
Příspěvek od zaměstnavatele ve výši 4 775 850,- Kč. 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, byla podána žádost o přesun do fondu odměn a do 
rezervního fondu z kladného HV. Zřizovatel provádí pravidelné rozbory hospodaření 1x za čtvrt 
roku (Mgr. Kesner a pí Honejsková) – první již proběhl bez závad. Rozpočet školy je vyvěšen i 
s výhledem na rok 2020-2021 na webových stránkách školy.  
Paní ředitelka informovala, že ze SR jde na mzdy celkem 36 mil. 491 Kč (jde o mzdové 
náklady, vč. odvodů, DVPP, ONIV, FKSP). Dále informovala členy ŠR, že od roku 2020 bude 
nové financování regionálního školství. Důležité bude, kolik nastoupí žáků v září 2019, od toho 
se bude vše vyvíjet. Prostředky pro pedagogické pracovníky jsou v pořádku, škola vystačí, 
horší je to s nepedagogickými pracovníky, tam naopak došlo v rozpočtu o ponížení úvazků. 
 
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, týkající se rozpočtu, vzali členové ŠR 
předložený rozpočet ZŠ na rok 2019 na vědomí. 



 
 

4.  Paní ředitelka Kaurová seznámila ŠR s akcemi školy do konce školního roku 
13.3, 20. 3. a 27. 3.   – akce pro předškoláky 
4. a 5. 4. zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020  
10. 4. – pedagogická rada 
11. 4. – třídní schůzky I. i II. stupeň 
24. 4. – 5.6.  Veselá škola (podobné jako v minulosti „Metoda dobrého startu“) 
16. 5. školní akademie – hala SPOJE 
23. 5. – 5. ročník divadelního spolku Oříšek 
30. 5. projektový den – Děti dětem 
3. – 7.6. Kolínské sportovní dny 
19. 6. pedagogická rada 
28. 6. vysvědčení + šerpování 9. tříd 
 
Informace o plánovaném ředitelském volnu 9. a 10. 5. – proškolení pedagogů první pomoci (ŠD + 
ŠJ zajištěna, oběd - plná cena) 
 

5.   Různé –  
V letošním školním roce proběhlo testování žáků 9. ročníků (ČJ, M, dopravní výchova).  Dále 
se testují  6. ročníky, zadání stejné co psali v 5. ročníku.  Proběhly i přijímačky nanečisto. 
V letošním školním roce pravděpodobně proběhne kontrola ČŠI. 
 
Paní Kiliánová pozvala školu na výstavu o ŽP, která letos proběhne v pozdějším termínu od 
15. do 18. 5.2019. 

 
       Dotaz pí JUDr. Vavrušková – jak je to se stavbou, kdy by mělo být ukončení. 
       Mgr. Kaurová odpověděla, že ukončení stavby je naplánováno na 31. 5. 2019 
       Zřízení „provizorního“ vstupu dětí z budovy C do budovy školy proběhlo bez větších problémů.      
         
       JUDr. Vavrušková informace, že nemá žádné podněty od rodičů, které by byly zapotřebí řešit na  
       ŠR. 
       Mgr. Kaurová za tuto informaci velice děkuje.  
 
       Na dotaz JUDr. Vavruškové – co  by škola  v současné době  nejvíce  potřebovala. Odpověděla  
       paní ředitelka i obě zástupkyně shodně, že  techniku.  V letošním školním roce se škole podařilo  
       dovybavit i poslední třídu, která neměla ještě interaktivní tabuli. To ale znamená, že by se mohlo  
       u těch tříd, které měly tyto tabule jako první, s nákupem nového vybavení pokračovat. 

 
 
 
 
 
 
 V Kolíně dne 25. 03. 2019                                              
  Zapsala: Záhorová Kateřina 
 

 
 
 

     


