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Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 16. 10 2019 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

JUDr. Adriana Vavrušková - přítomna 

MUDr. Radek Cabrnoch - omluven 

Ing. Zdeněk Žert - nepřítomen 

  

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Martina Martínková - zastoupena na základě plné moci Mgr. Kateřinou Koděrovou - přítomna 

Mgr. Martina Jirovská – přítomna  

Mgr. Štěpánka Novotná - přítomna 

 

Zástupci zřizovatele: 

Stanislava Kiliánová  - přítomna 

Kateřina Záhorová - omluvena 

Ing. Jan Pospíšil – přítomen 

 

Host: 

Mgr. Martina Martínková, zástupce ředitelky - přítomna 

 

 Program: 

1.  Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 

2.  Zvolení zapisovatele 

3. Výroční zpráva školní rok 2018/2019 

4. Různé 

 

1. Přítomné přivítala Mgr. Martínková, omluvila některé z nepřítomných členů a paní Mgr. Kaurovou, 

ředitelku školy, která se pro nemoc nemohla zúčastnit zasedání. Paní ředitelku zastupovala na jednání 

paní Mgr. Martínková. Zapisovatelkou byla zvolena paní Adriana Vavrušková. Schváleno všemi přítomnými 

členy školské rady. 

2. 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 

Mgr. Martínková informovala členy o obsahu výroční zprávy a o některých vybraných tématech: 

• škola měla ve školním roce 2018/2019 celkem 29 tříd; všechny ročníky jsou v programu „Tvořivé učení“; 

škola měla v uvedeném roce 7 oddělení školní družiny a 2 oddělení školního klubu (pro starší žáky); 

• zpráva obsahuje kvůli GDPR méně informací o žácích, především zpráva neobsahuje žádnou 

fotodokumentaci; 

• informace o speciálních třídách – vzhledem k vydávání odborných posudků z pedagogicko-psychologické 

poradny jsou žáci umisťováni do běžných tříd, což odpovídá trendu společného vzdělávání; 

• investičně byl mj. vybudován nový průchod mezi starým pavilonem a halou BIOS, tím byl také zamezen 

průchod areálem školy, čímž se zvýšila bezpečnost celého areálu; 

• proběhlo testování žáků ze 3., 5. a 7. ročníku – informace na portálu České školní inspekce. 

 

Protože nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, námitky ani připomínky přistoupilo se k hlasování: 
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Pro: 6 hlasů 

Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas 
ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2018/2019. 

 

3. Paní Mgr. Martínková podala aktuální informace ze školy: 

Byla podána žádost finanční podporu na vytápění spojovací chodby mezi hlavní budovou a starým 

pavilonem (v zimě spojovací chodba namrzá). Zároveň by mělo být přebudováno zázemí kuchařek 

(uvolnil se byt školníka) a měla by být koupena nová myčka na nádobí do školní jídelny kvůli navýšení 

kapacity strávníků. 

Zároveň paní Mgr. Martínková informovala o parkovací zóně před školou v ulici Vávrova – o bezpečnost 

se nyní stará Městská policie, bude umístěno nové značení, přechod není situován v ideálním místě, 

bohužel neodpovídá dopravní situaci. 

 

Vybrané akce školy: 6. 11. – Strašidelná stezka, 21. 11. – podzimní třídní schůzky, 12. 12. – vánoční trhy, 

4. 3. – den otevřených dveří, 8. – 12. 6. – Kolínské sportovní dny (účast žáků školy); 

 

4. Pan Ing. Pospíšil informoval členy o možnosti požádat Správu městských sportovišť o správu 

nohejbalového hřiště, které se nachází v těsné blízkosti školy. Škola má kontaktovat pana Ing. Širce. To 

bylo ze strany účastníků školy kvitováno, zejména s ohledem na plánovanou revitalizaci haly BIOS, 

která má proběhnout v příštích dvou letech a na nohejbalovém hřišti by tak mohla být postavena 

nafukovací hala určená k výuce tělesné výchovy žáků školy.  

 

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

 

 V Kolíně dne 16. 10. 2018                                             

                                                                                                   Zapsala: Vavrušková Adriana 


