
Zápis z 37. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého
 ze dne 28. 08. 2019

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
JUDr. Adriana Vavrušková
MUDr. Radek Cabrnoch 
Ing. Zdeněk Žert - nepřítomen

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Martina Martínková
Mgr. Martina Jirovská - nepřítomná
Mgr. Štěpánka Novotná 

Zástupci zřizovatele:
Stanislava Kiliánová 
Kateřina Záhorová
Ing. Jan Pospíšil - nepřítomen

Hosté:
Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy

Program:
1.  Zahájení ŠR
2. Volba zapisovatelky
3. Změna dokumentů:  ŠK - dodatek, ŠvP pro základní vzdělávání – dodatek, Školní řád
4. Různé

1. Přítomné přivítala paní JUDr. Vavrušková, která sdělila, že veškeré materiály ze strany školy
byly  rozeslány  všem členům v domluveném termínu  a  poté  předala  slovo  paní  ředitelce,  aby
popsala členům ŠR změny v dokumentech školy.

2. Zapisovatelkou byla zvolena paní Kateřina Záhorová.

3. Členové ŠR byli seznámeni s dodatky ŠvP – ŠK a ŠvP pro základní vzdělávání na školní rok
2019/2020 a Školní  řád.  Provedené  úpravy  byly provedeny  na základě  doporučení  ČŠI,  která
prováděla  ke  konci  školního  roku  kontrolu  na  ZŠ Prokopa  Velikého.  Většinou  šlo  o  vhodné
formulace vět.  Dodatek  ŠvP pro základní  vzdělávání  –  hodinová dotace pro předměty  SPP a
Reedukaci je čerpána z disponibilních hodin, hodinová dotace pro PI není čerpána z disponibilních
hodin. 

Dotaz pí Záhorová  - co je to ta reedukace – paní ředitelka objasnila, že jde o doučování ve spec.
třídách – učí spec. pedagog. 

Další změna je v učebních osnovách – zrušení německého jazyka jako nabídky prvního cizího
jazyka.  Změna byla  provedena  i  v náplni  a  terminologii  vyučování  pracovních  činností  na II.
stupni.                  Hlasování: Pro:  6 členů

                  Proti: žádný člen



ŠvP  ŠK – dodatek – od 1.9.2019 rozšiřuje ŠK nabídku o zájmový útvar  - Taneční kroužek
Oříšek (I. a II. stupeň). Součástí tohoto dodatku je vzdělávací obsah tohoto zájmového útvaru. 

                 Hlasování: Pro:  6 členů
                 Proti: žádný člen

Úpravy ve školním řádu – změna v právech  a povinnostech zák.  zástupců,  klasifikační  řád
(pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků).  Úprava  u  žáků  se  spec.  vzdělávacími
potřebami. Úprava při postupu při podezření na záškoláctví – bod i) oznámení přestupku

                  Hlasování: Pro:  6 členů
                  Proti: žádný člen

  
Členové školské rady souhlasí  s novými dodatky ŠvP pro ŠK, ŠvP pro základní
vzdělávání a Školní řád od 1.9.2019

Veškeré tyto nové dokumenty školy budou zveřejněny na nových web. stránkách školy, paní
ředitelka oznámila, že budou 2.9.2019 spuštěny nové web. stránky školy. 
Rodiče budou informováni o všech změnách při třídních schůzkách, které proběhnou během
14-ti dnů v září a v ŽK stvrdí svým podpisem, že byli s těmito změnami seznámeni. 

4.  Paní ředitelka seznámila členy ŠR s tím, že má připravené podklady pro výroční zprávu  
 k připomínkování pedagogickým pracovníkům předloží v polovině září. 
 Členové  ŠR  se  domluvili  na  další  schůzce  v  termínu  16.10.2019,  kdy  by  mělo  dojít   po
připomínkování ke schválení VZ.   

 Informace ze školy:
 Paní ředitelka informovala o výsledcích  kontroly z ČŠI. Po té proběhla diskuze k tomuto tématu. 
 Novinky ve škole: nový vchod školy, který bude sloužit žákům od 2.září
                               - video zvonky pro ŠD
                               - vrátný, nově pokryt po celý den
                               - práce, které si zajistila škola ze svých prostředků (např. výměna dlažby,   
                                  výmalba ve vstupu do internátu)
 Hlavním vchodem ZŠ Prokopa Velikého bude z ul. Prokopa Velikého
 Stávající vchod – prozatím zůstane pro odpolední kroužky

    Příští zasedání ŠR se uskuteční 16.10.2019 od 16,00 hod.

 V Kolíně dne 30.08. 2019                                           
  Zapsala: Záhorová Kateřina


