
 

Zápis z 42. schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 18. 05. 2022 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

JUDr. Adriana Vavrušková 

Ing. Kateřina Ledvinová  

Ing. Zdeněk Žert  

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Martina Martínková 

Ing. Eva Mazuchová - omluvena 

Mgr. Štěpánka Novotná  

 

Zástupci zřizovatele: 

Stanislava Kiliánová  

Kateřina Záhorová 

Ing. Jan Pospíšil - omluven 

 

Hosté: 

Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Zahájení ŠR 

2. Volba zapisovatelky 

3. Schválení dokumentů: změna ve školním řádu (kapitola V – Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků)  

4. Rozpočet školy na rok 2022 

5. Informace ze školy 

6. Různé 

 

1. Přítomné přivítala paní Vavrušková – předsedkyně ŠR a po té předala slovo paní ředitelce.  

 

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

 

3. Paní ředitelka požádala členy ŠR o schválení školního řádu z důvodu opatření, která jsou nutná 

s ohledem na šetření stížnosti ČŠI. Popsala celou situaci a rozebrala odůvodněné 2 body a opatření, 

která z toho vyplývají, aby se tato situace již neopakovala. Změnou byla aktualizace str. 30, odst. 4 

bod 11. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s touto změnou na pedagogické radě a paní učitelka, 

která vedla nesprávnou komunikaci se žákem, obdržela výtku od ředitelky školy. 

 

Proběhlo hlasování o návrh na změnu Školního řádu, č.j.: ZS_3-178/2022, str. 30, odst. 4. způsob 

získávání podkladů pro hodnocení – úprava  bodu 11. 

                                                       

Proběhlo hlasování: 

Pro:  7 členů 

Proti: 0 člen 

Zdržel se: 0 člen 

Návrh změny Školního řádu byl schválen všemi přítomnými členy ŠR bez připomínek 
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4. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s rozpočtem školy pro letošní rok. Škola bude hospodařit s 5 mil. 

392 Kč, které obdržela na provoz.  

Rozpočet od Krajského úřadu škola obdržela až v květnu. Na platy škola obdržela 48 675 905 Kč. 

Bohužel byly pokráceny ONIV o 30%. Škola obdržela 132 tisíc na digitální pomůcky, které by měly 

sloužit žákům k zápůjčce – tyto pomůcky by měla škola nakoupit do konce roku 2022, protože od 

začátku roku 2023 by již měla škola zapůjčovat možným zájemcům.  

 

Od Spolku rodičů bylo vybráno 94 550,- Kč (81 550 převodem + 13 000 v hotovosti).  

 

5.    Oprava Bios – paní ředitelka informovala o opravě haly Bios a s tím i souvisejících  stížnostech. 

       Celá budova je zapláštěná a probíhají práce pod tlakem – likvidace azbestu. Převzetí haly by mělo  

       být do konce roku.  

       Další větší rekonstrukcí bude nákup nové velkokapacitní myčky – hotovo by mělo být v polovině  

       srpna.  

 

V novém školním roce budou otevřeny 2 speciální třídy 8.D a 9.D – udělen souhlas z KÚ.  

 

Ve dnech 7.4. a 8.4. proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 bylo registrováno 82 žáků a 

budou otevřeny 4 třídy.  

Z devátých ročníků odchází 59 žáků. Z důvodu rekonstrukce haly Bios, je domluveno šerpování 

v obřadní síni radnice.  

 

6.  V arboretu je nová voliéra, kde žije 8 andulek a příští týden přibydou i křepelky.  

       

      Paní Mgr. Martínková  informovala  o  problému, který je  tíží. Jde  o pozemek p. Jambora, kde se  

      usídlili 2 bezdomovci, kteří tím, že se tam zabydleli, způsobují problém, není tam WC - silný zápach.  

      Již  proběhlo  jednání s OŽP, ale  zatím  bez výsledku. Bylo  navrženo  oslovit  OHS, aby provedlo  

      šetření na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 V Kolíně dne 19. 05. 2022                                              

  Zapsala: Záhorová Kateřina 

 

 

 

 

  


