
 

Zápis z 40. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 25. 08. 2021 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

JUDr. Adriana Vavrušková 

Ing. Kateřina Ledvinová - omluvena 

Ing. Zdeněk Žert  

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Martina Martínková 

Ing. Eva Mazuchová 

Mgr. Štěpánka Novotná  

 

Zástupci zřizovatele: 

Stanislava Kiliánová  

Kateřina Záhorová 

Ing. Jan Pospíšil  

 

Hosté: 

Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Zahájení ŠR 

2. Volba zapisovatelky 

3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR (funkční období 01.7.2021 – 30.06.2024) 

4.  Schválení dokumentů: ŠVP ŠD – dodatek č. 1, dodatek č. 3 ŠK, Dodatek č. 3 ŠVP pro základní 

vzdělávání  

5. Informace ze školy 

6. Různé 

 

 

1. Přítomné přivítala nová paní ředitelka paní Mgr. Kateřina Koděrová, která sdělila přítomným novým 

členům ŠR, že byla k 1.8.2021 jmenována do funkce ředitelky ZŠ Prokopa Velikého. Dále si slovo 

vzala prozatímní předsedkyně ŠR paní JUDr. Vavrušková, která sdělila, že na dnešním jednání by 

měla proběhnout nová volba předsedy a místopředsedy pro příští 3 leté období.  

 

 

2. Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jednohlasně zvolena paní Kateřina Záhorová. 

 

 

3. Na místo předsedkyně ŠR byla znovu navržena paní JUDr. Adriana Vavrušková 

Proběhlo hlasování:  

Pro: 7 členů 

Proti: 0 člen 

Zdržel se: 1 člen 

Předsedkyní ŠR byla zvolena na funkční období 2021/2024 paní JUDr. Adriana 

Vavrušková 
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Na místopředsedu ŠR byla navržena paní Stanislava Kiliánová 

Proběhlo hlasování:  

Pro: 7 členů 

Proti: 0 člen 

Zdržel se: 1 člen 

 

Místopředsedkyní ŠR byla zvolena na funkční období 2021/2024 paní Stanislava 

Kiliánová 

 

4. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s dodatky, které by měly být schváleny na dnešním zasedání.  

První dodatek č. 1 – ŠVP pro ŠD. Z dodatku vyplývá, že od 1.9.2021 bude ŠD pracovat v osmi 

odděleních, kde maximální kapacita ŠD je 210 účastníků prvního stupně ZŠ.  

 

                  Hlasování: Pro:  8 členů 

                  Proti: žádný člen 

 

Druhý dodatek č. 3 se týká zájmových útvarů v ŠK – nově od 1.9.2021 by se rozšířil o nabídku 

útvarů Zpíváme pro radost (1. a 2. stupeň) a Kruhový trénink, posilování – dívky (8. a 9. ročník)  

 

Hlasování: Pro:  8 členů 

Proti: žádný člen 

 

Poslední dodatek č. 3 se týká změny ředitelky školy – platnost od 1.9.2021 

Paní Mgr. Kateřina Koděrová byla jmenována do funkce ředitelky školy k 1.8.2021 

 

Členové ŠR berou tuto informaci na vědomí a jednohlasně souhlasí se změnou tohoto dodatku 

v ŠVP. 

 

Členové školské rady souhlasí s novými dodatky ŠVP pro ŠD, ŠVP pro ŠK a ŠVP 

pro základní vzdělávání od 1.9.2021 

 

5. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s tím, že koncem září předloží pedagogické radě k odsouhlasení  

výroční  zprávu, k připomínkování  ŠR během  druhého  týdne v říjnu, kdy by  mělo  dojít   k jejímu   

schválení. 

Dále paní ředitelka informovala o tom, že kroužky ve ŠK začnou svou činnost  v říjnu 2021 

Plánované akce školy: vánoční trhy, den otevřených dveří, velikonoční trhy, plavání 

Šablony III – manager projektu paní Mgr. Martina Martínková (školní psycholog, školní speciální 

pedagog, projektový den ve výuce) 

Dále seznámila členy ŠR, jak bude probíhat testování žáků a jaký bude postup u dětí, kde jejich rodiče 

odmítnou testování.  

Informace o letní škole v přírodě, která se neuskutečnila z důvodu Covid – 19. Zatím ústně 

domluveno, že by letní škola proběhla v novém školním roce za stejných podmínek. Peníze byly 

vráceny rodičům. Škole fin. prostředky nebyly vráceny – částka 84 600,- Kč byla použita jako záloha 

na ubytování. ŠR doporučuje zajistit písemnou dohodu mezi školou a agenturou pro případ 

nedodržení podmínek.  
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Paní ředitelka informovala o navýšení u počtu strávníků z původních 550 na 600 od 1.9.2021.  Nutné 

budou stavební úpravy – nová více kapacitní myčka. Pro školní rok 2021/2022 bylo přijato 6 nových 

asistentů pedagoga, celkem je jich na škole již 13.  

 

 

I v novém školním roce bude probíhat projekt – obědy do škol, škola vytipuje 12-15 dětí a těmto 

dětem bude hrazen oběd z nadačního fondu.  

 

6.  Dotaz – JUDr. Vavrušková – úprava podchodu do konce října. Paní předsedkyně prosí zveřejnit na  

     web školy informaci o přístupu do školy a o uzavření podchodu v ulici Jaselská až do října 2021. 

 

Ing. Eva Mazuchová – dotaz k hale Bios, zda se bude provádět slíbená rekonstrukce. K tomu se 

vyjádřil Ing. Pospíšil a vysvětlil, jak to funguje s dotacemi, zatím jsou veškeré investiční akce města 

stopnuté.  

 

Paní ředitelka otevřela diskuzi k tomuto tématu – další návrh umístit nafukovací halu na pozemek 

korfbalového hřiště, které je v majetku AVE. V září má proběhnout porada ředitelů, kde bude i vedení 

města, tak zkusí projednat možné řešení havarijního stavu haly Bios. 

 

 

 

 V Kolíně dne 30. 08. 2021                                              

  Zapsala: Záhorová Kateřina 

 

 

 

 

  


