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Zápis z 38. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 26. 08. 2020 

 

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 - omluvena 

Kateřina Záhorová 

Ing. Jan Pospíšil – omluven 

 

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 

2020/2021 a Školní řád.  

 

 

1)  Dodatek ŠVP – ŠK se týká stanovení částky 500 Kč/pololetí (úplata za ŠK – volnočasové 

aktivity), změna je od 1.9.2020. 

Hlasování:   

Pro:  6 členů 

Proti: žádný člen 

 

2)  Dodatek ŠVP pro základní vzdělávání – Tvořivé učení se týká změny koordinátora ŠVP. 

K 1.9.2020 byla jmenována Mgr. Simona Zalabáková. Pan Mgr. Černý již nepracuje na ZŠ, 

proto ta změna.  

        Hlasování:   
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      Pro:  6 členů 

       Proti: žádný člen 

 

Členové školské rady souhlasí s novými dodatky ŠvP pro ŠK, ŠvP pro základní vzdělávání 

od 1. 9. 2020. 

  

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 07. 10. 2020, kdy by  mělo  dojít   k jejímu   

 schválení. 

  

K tomu požádala členy ŠR o vyjádření k následujícímu tématu. Mělo by dojít ke změně ve ŠŘ – 

distanční vzdělávání v ZŠ + hodnocení žáků. Zatím není opora v zákoně, čeká se, až bude ve 

Sbírce zákonů. Členové ŠR se dohodli, že souhlasí se zapracováním této změny do ŠŘ až bude ve 

Sbírce zákonů v tom znění, v jakém bude uvedeno ve Sbírce zákonů. 

 

 Informace ze školy: 

 Paní ředitelka informovala o tom, jak probíhal chod školy v nouzovém stavu a jak k tomu 

přistupovala škola.  

 

 Dotaz paní Vavrušková – jak pracovaly děti, které neměly doma PC, jaký byl postup u těchto 

dětí.  

 

 Paní ředitelka vysvětlila, že vždy šlo o dohodu s třídním učitelem a zákonným zástupcem. Pokud 

dítě nemělo možnost pracovat na PC, tak byly připraveny pracovní listy. Ale byli žáci, kteří stejně 

neplnili.  

 

Novinky ve škole: 

Škola přešla na nový program, již není i-škola, ale byl zakoupen nový Office  365 a celá škola 

bude pracovat na Škola OnLine (zde bude mít každá třída týdenní plány výuky, které musí učitelé 

doplňovat každý pátek na týden dopředu).  

Změna komunikace s rodiči – třídní schůzka proběhne pouze pro rodiče prvňáčků, úvodní TS 

v září proběhnou korespondenčně nebo za osobní účasti rodičů za dodržení přísných hygienických 

pravidel. Plánované listopadové pravděpodobně nebudou. Neví se, jaká bude situace. S tím také 

souvisí plánované volby do ŠR (koncem roku končí mandát členů ŠR).  

 

Paní Vavrušková požádala paní ředitelku o možnost vložení zprávy za Spolek rodičů, která bude 

rodiče informovat o tom, že bude probíhat volba nových členů za zákonné zástupce nezl. žáků. 

Dále chtěla požádat, zda by bylo možné, prostřednictvím třídních učitelů předat zák. zástupcům 

dopis pro volby do ŠR. 

Zástupkyně I. a II. stupně se k tomu vyjádřily, že to není problém, pokud jde o předání zprávy 

prostřednictvím dětí.  

Dále paní Vavrušková apelovala na to, aby zástupci jednotlivých tříd obstarali emailové adresy 

zákonných zástupců kvůli vzájemné komunikaci. 

Paní ředitelka informovala o tom, že musí zřizovateli nahlásit členy za pedagogické pracovníky a 

za zákonné zástupce nezl. žáků po 18. 11. 2020 (konání voleb). 
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Akce školy – veškeré velké akce jako např. Strašidelná stezka, Vánoční trhy, Den otevřených 

dveří, Školní akademie – JSOU ZRUŠENÉ. Budou preferovány aktivity jedné třídy (např. 

dopravní výchova apod.).  

ŠD bude fungovat normálně. ŠK nebudou fungovat, jen volnočasové aktivity (4. – 5 tř.), kroužek 

zaměřený pro 9. třídy k přijímacím zkouškám. Divadelní spolek Oříšek – by měl se svým 

představením dorazit na zámek Kačina a do Valtic.  

 

Fungování II. stupně – minimální stěhování z kmenových tříd – jen na cizí jazyky, informatiku a 

fyziku (tj. na odborně vybavené třídy). 

 

Zajištění ochranných pomůcek – zakoupeno 5 přístrojů na dezinfekci (nášlapné). Dva přístroje 

byly zakoupeny z prostředků, které vybral Spolek rodičů – za to patří velký dík. Jeden přístroj 

vyšel cca na 12 tis. Kč.  

 

Roušky a štíty jsou připravené pro vyučující pro případ zhoršení stavu Covid – 19. Dezinfekce, 

rukavice by byly zajišťovány zřizovatelem.  

 

Dotaz paní Vavrušková – Jak se škola postaví k rodičům, kteří by nechtěli posílat své děti do 

školy. 

Paní ředitelka odpověděla, že pokud by nastal nouzový stav, což nepředpokládá, ale spíš je 

pravděpodobnější, že některé dítě nebude moci ze zdravotních nebo jiných důvodů, lze se 

domluvit na individuálním vzdělávání, to normálně funguje. Je zapotřebí u I. stupně, aby 

zákonný zástupce splňoval podmínky – ukončená SŠ s maturitou a u II. stupně je zapotřebí, aby 

zákonný zástupce splňoval podmínky – ukončená VŠ. 

 

Sponzorské dary škole (ŠK a ŠD) – nová paní účetní (paní Adamová) navrhla přidělit každému 

žákovi VS, které bude používat až do ukončené školní docházky. 

 

Co se týká sponzorských darů od rodičů pro Spolek rodičů – paní ředitelka se domnívá, že 

poskytnutí VS by nebylo v souladu s GDPR, proto pokud se budou vybírat nějaké fin. 

prostředky, tak na účet spolku a do VS – jméno žáka.  

 

 

Příští zasedání ŠR, (pokud to stav dovolí) se uskuteční 07. 10. 2020 od 16,30 hod. 

 

 

 

 

 V Kolíně dne 27. 08. 2020                                              

  Zapsala: Záhorová Kateřina 

 

 

 

 

  


