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Zápis ze schůze 

Datum: 21.4.2022  

Čas: 17:00 hod. 

Místo: Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín / učebna č. 108 

Přítomní: všichni zástupci jednotlivých tříd, mimo OMLUVENÉ zástupce: IV.C; V.B; VII.C; VIII.D a neomluvené zástupce: II.D; 

III.C; VIII.B; IX.A; IX.B a IX.C 

 

Body z pozvánky:  

1) Přehled příspěvků: 

Předseda p. ing. Žert seznámil zástupce tříd  

• s průběhem výběru příspěvků za r. 09/2021 – 04/2022 a předložil k nahlédnutí výpisy 

z bankovního účtu 289081840/0300 

• předanou částkou ve výši 81 550,- Kč s DPH, na základě darovací smlouvy, škole dne 

7.4.2022 

• vybranými částkami v % za konkrétní třídy 

• zopakoval % rozdělení darované částky dle návrhu školy 

Bod k předání: Dohoda se zástupci školy na čerpání nevyužité částky (např. odměny za sběr papíru, 

který se neuskutečnil apod.), dle předloženého návrhu, na použití vybavení výpočetní techniky pro 

výuku informatiky.  

2) Lyžařský výcvik v 7. třídách  

Dotazy na zástupce školy 

• Délka výcviku pouze PO-PÁ: Proč není standardní délka SO-SO 

• Výuka je pouze na sjezdových lyžích: Proč není i pro běžky a snowboard 

 

3) Zřízení prostoru pro využívání žáky ve volném čase např. hřiště, přístřešek, učebna apod. 

Dotazy na zástupce školy, zda je možné zajistit prostor pro žáky v době ranního dojíždění (čekání na 

otevření školy) nebo v době čekání na odpolední vyučování apod. (nepříznivé počasí mráz / déšť) 

• Návrh na využití třeba odpočinkového prostoru za recepcí, pod dohledem recepční 

 

4) Anketa mezi žáky 

Byl předložen návrh na uskutečnění ankety mezi studenty, co by si na škole přáli, do čeho by oni sami 

rádi investovali 

• Zástupcům tříd byl předložen návrh uspořádat anketu mezi žáky školy 1. – 9. ročníku 

 

5) Nové stanovy, prodloužení mandátů předsednictva (JUDr. Vavrušková), hlasování. Dle 

hlasování z listopadu 2019, byl prodloužen mandát na 3 roky a to do 1. schůzky OSR v novém 

školním roce (tj. nejpozději do 31.10.2022). Toto tedy obecně zapracovat do stanov 
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Bude řešeno na další schůzce, z důvodu nepřítomnosti paní JUDr. Vavruškové 

 

 

6) Podněty, návrhy na projekty od dětí, rodičů, pedagogů (co je potřeba, čím vylepšit školu, 

třídu) 

Byla předána informace, že lze zasílat návrhy a podněty na @ adresu předsedy sdružení spolku pana 

ing. Zdeňka Žerta / post@zert.cz  a to do 30.4.2022, poté budou zahrnuty do tohoto zápisu a předány 

zástupcům školy / vedení školy. 

 

Další projednávané body od zástupců tříd: 

1) Chybějící zástupci školy 

Zástupci tříd se dotazovali, proč není přítomen žádný zástupce školy na společné schůzce 

Předseda p. ing. Žert seznámil zástupce tříd s omluvením ředitelky školy paní Mgr. Kateřiny Koděrové.  

Zástupkyně Mgr. Martina Martínková pro 1. stupeň a zástupkyně Mgr. Martina Jirovská pro 2.stupeň 

omluveny nebyly. 

 

2) Počítačová třída / Informatika: 

• stav HW - zda je její vybavení funkční a odpovídá výuce 

• výuka - zda jsou vyučující učitelé odborně zaškolení pro výuku Informatiky 

Návrh – založení kroužku informatiky / výuka psaní všemi 10ti  

Důvod: Příprava do života / uplatnění těchto dnes již nezbytných dovedností v praxi 

 

3) Škola online 

Sjednocení pravidel používání pro učitele a rodiče 

Návrh – zajištění seznámení učitelů a rodičů pro jednotné použití / seznámení s aplikací např. formou 

1 hod. školení, dále použití jednotného uložiště dokumentů. 

 

Důvod: Zjištěné rozdíly použití ze strany učitelů a rodičů, např. potvrzování známek rodiči nebo 

rozdíly v zobrazení po přihlášení na mobilní aplikaci nebo přes webovou stránku.  

 

4) Jídelna a zavření školy 

Rodiče byli seznámeni na třídních schůzkách s informací, že pravděpodobně odpadne výuka poslední 

týden v červnu z důvodu jídelny. Více informací nebylo předáno. 

Na stránkách školy není žádná informace / vysvětlení. 

mailto:post@zert.cz
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Návrh – požádat zástupce školy o bližší informace a odůvodnění případného zavření školy v co 

nejbližší době. Důvodem je případné zajištění hlídání dětí v době zrušené výuky / mimo prázdniny. 

 

5) Revitalizace haly BIOS 

Škola informovala na svých stránkách ze dne 7.4.2022 o revitalizaci haly BIOS s platností od 

19.4.2022, omezení vchodu do školy a pravděpodobnému dopravnímu omezení v ulici Vávrova. 

Stejná informace byla v následujících dnech zaslána od tř. učitelů na @ adresy rodičů. 

Ani na stránkách školy a ni v @ není informace, jak škola plánuje řešit hodiny tělesné výuky a co 

znamená „do odvolání“, kdy je předpokládaný termín opětovného použití haly BIOS pro tělesnou 

výuku. (nepotvrzená informace je 11-12/2022). 

Návrh – požádat zástupce školy opět o bližší informace a alternativním plánu tělesné výuky. O 

plánované opravě BIOS škola věděla s předstihem, jaké kroky k zajištění výuky tělesné výchovy 

provedla. 

 

6) Odbornost učitelů TV a HV v druhém ročníku 

Dotaz, zda mají vyučující aprobaci na danou hodinu 

Návrh – zjisti nejprve názory ostatních rodičů v dané třídě, poté se jednotně obrátit na vedení školy. 

Lze i přes Spolek rodičů. 

 

 

 

 


