
 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 2. 11. 2022 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

pí JUDr. Adriana Vavrušková - přítomna 

pí Ing. Kateřina Ledvinová - přítomna 

pí Ing. Nikola Holá - přítomna 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

pí Mgr. Martina Martínková - přítomna 

pí Ing. Eva Mazuchová - přítomna 

pí Mgr. Štěpánka Novotná - přítomna 

 

Zástupci zřizovatele: 

pí. Stanislava Kiliánová - přítomna 

pí. Kateřina Záhorová - omluvena 

p. Ing. Jan Pospíšil - přítomen 

 

Hosté: 

Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy 

 

 Program: 

1.  Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 

2.  Zvolení zapisovatele 

3. Výroční zpráva školní rok 2021/2022  

4. Různé 

Diskuse 

 

1. Přítomné přivítala pí předsedkyně Adriana Vavrušková, konstatovala, že ŠR je usnášení schopná, 

omluvena Kateřina Záhorová z důvodu nemoci. Zároveň školská rada přivítala novou členku 

školské rady paní Ing. Nikolu Holou – z řad zástupců rodičů, která byla zvolena v minulém měsíci. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena Adriana Vavrušková. 

3. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že výroční zpráva ze strany školy byla rozeslána 

všem členům v domluveném termínu. Poté byl prostor pro představení zprávy paní ředitelkou 

školy. Paní ředitelka předala všem zúčastněným základní informace o proběhlém školním roce. 

Paní ředitelka poté vytipovala několik důležitých událostí z roku 2021/2022:  

� žádný žák školy v minulém školním roce nepropadl; 

� probíhalo testování žáků po „covidových letech“ s cílem zjistit, jak jsou na tom žáci se 

svými znalostmi; 

� byla navýšena kapacita školní kuchyně, a to zakoupením nové myčky nádobí – nyní pro 

až 680 strávníků; 

� byly zprovozněny voliéry v arboretu s křepelkami a andulkami (děti se podílí na péči 

v rámci předmětu pracovní činnosti); 

 

 



 

 

� informace o proběhlých pobytech – škola v přírodě, lyžařské výcviky, soutěže a 

olympiády žáků, Besip soutěže apod. 

� informace o výsledku kontroly školy školskou inspekcí, která proběhla v 05/2022; 

� informace o doučování žáků v rámci projektu Národní plán obnovy; 

   

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

Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas 
ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2021/2022. 

 

4. Paní ředitelka podala aktuální informace ze školy: 

� Hala BIOS – rekonstrukce by měla být dokončena k polovině 12/2022, od 1.1. 2023 by 

měly již být prostory opět školou plně využívány a pronajímány; 

� Škola v 1. pololetí nenabízí sportovní kroužky, nyní pouze rukodělné; 

� Žáci z Ukrajiny – nyní 28 dětí v 9. třídě – učí se v prostorách obchodní školy v Havlíčkově 

ulici; 

� Školní akademie – jaro 2023 (11. 5.) v prostorách divadla, zúčastní se i žáci z Ukrajiny; 

� Do 06/2023 probíhá spolupráce 8. a 9. tříd v dílnách stavební střední školy v rámci jejich 

projektů středních škol; žáci dochází do dílen v rámci předmětu pracovní činnosti; 

� 13. 12. 2022 proběhnou vánoční trhy v areálu školy; 

� Zvelebování prostor kolem školy – na základě finančních prostředků darovaných škole; 

Diskuse:  

Paní ředitelka informovala o záměru vybudovat ve škole relaxační zóny pro žáky – požádala 

zástupce spolku rodičů o případné směřování daru příspěvků na tento účel. Zástupkyně spolku 

rodičů (paní Holá a Ledvinová) poté vedly diskusi ohledně zvýšení bezpečnostních prvků 

v areálu školy – ohledně umístění venkovních reflektorů k osvětlení přístupových cest v areálu 

školy a k možné instalaci kamerového systému. Členové školské rady se dohodli, že budou toto 

téma ještě projednávat. Zástupci spolku rodičů se domluvili, že tento záměr sdělí rodičům žáků 

školy s cílem vybrat pro zajištění nových bezpečnostních prvků ve školy větší částku peněžních 

prostředků, které by pak škole mohl spolek darovat za účelem jejich nákupu a instalace. 

 

Na závěr poděkovala paní Vavrušková za účast na dnešním zasedání.  

 

 

 V Kolíně dne 2. 11. 2022                                              

  Zapsala: Adriana Vavrušková 
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1.  Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 

2.  Zvolení zapisovatele 

3. Výroční zpráva školní rok 2021/2022  

4. Různé 

Diskuse 

 

1. Přítomné přivítala pí předsedkyně Adriana Vavrušková, konstatovala, že ŠR je usnášení schopná, 

omluvena Kateřina Záhorová z důvodu nemoci. Zároveň školská rada přivítala novou členku 

školské rady paní Ing. Nikolu Holou – z řad zástupců rodičů, která byla zvolena v minulém měsíci. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena Adriana Vavrušková. 

3. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že výroční zpráva ze strany školy byla rozeslána 
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� žádný žák školy v minulém školním roce nepropadl; 

� probíhalo testování žáků po „covidových letech“ s cílem zjistit, jak jsou na tom žáci se 

svými znalostmi; 

� byla navýšena kapacita školní kuchyně, a to zakoupením nové myčky nádobí – nyní pro 

až 680 strávníků; 

� byly zprovozněny voliéry v arboretu s křepelkami a andulkami (děti se podílí na péči 

v rámci předmětu pracovní činnosti); 

 

 



 

 

� informace o proběhlých pobytech – škola v přírodě, lyžařské výcviky, soutěže a 

olympiády žáků, Besip soutěže apod. 

� informace o výsledku kontroly školy školskou inspekcí, která proběhla v 05/2022; 

� informace o doučování žáků v rámci projektu Národní plán obnovy; 

   

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

Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas 
ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2021/2022. 

 

4. Paní ředitelka podala aktuální informace ze školy: 

� Hala BIOS – rekonstrukce by měla být dokončena k polovině 12/2022, od 1.1. 2023 by 

měly již být prostory opět školou plně využívány a pronajímány; 

� Škola v 1. pololetí nenabízí sportovní kroužky, nyní pouze rukodělné; 

� Žáci z Ukrajiny – nyní 28 dětí v 9. třídě – učí se v prostorách obchodní školy v Havlíčkově 

ulici; 

� Školní akademie – jaro 2023 (11. 5.) v prostorách divadla, zúčastní se i žáci z Ukrajiny; 

� Do 06/2023 probíhá spolupráce 8. a 9. tříd v dílnách stavební střední školy v rámci jejich 

projektů středních škol; žáci dochází do dílen v rámci předmětu pracovní činnosti; 

� 13. 12. 2022 proběhnou vánoční trhy v areálu školy; 

� Zvelebování prostor kolem školy – na základě finančních prostředků darovaných škole; 
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Paní ředitelka informovala o záměru vybudovat ve škole relaxační zóny pro žáky – požádala 

zástupce spolku rodičů o případné směřování daru příspěvků na tento účel. Zástupkyně spolku 

rodičů (paní Holá a Ledvinová) poté vedly diskusi ohledně zvýšení bezpečnostních prvků 

v areálu školy – ohledně umístění venkovních reflektorů k osvětlení přístupových cest v areálu 

školy a k možné instalaci kamerového systému. Členové školské rady se dohodli, že budou toto 

téma ještě projednávat. Zástupci spolku rodičů se domluvili, že tento záměr sdělí rodičům žáků 

školy s cílem vybrat pro zajištění nových bezpečnostních prvků ve školy větší částku peněžních 

prostředků, které by pak škole mohl spolek darovat za účelem jejich nákupu a instalace. 

 

Na závěr poděkovala paní Vavrušková za účast na dnešním zasedání.  
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 V Kolíně dne 2. 11. 2022                                              

  Zapsala: Adriana Vavrušková 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Prokopa Velikého 

 ze dne 2. 11. 2022 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

pí JUDr. Adriana Vavrušková - přítomna 

pí Ing. Kateřina Ledvinová - přítomna 

pí Ing. Nikola Holá - přítomna 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

pí Mgr. Martina Martínková - přítomna 

pí Ing. Eva Mazuchová - přítomna 

pí Mgr. Štěpánka Novotná - přítomna 

 

Zástupci zřizovatele: 

pí. Stanislava Kiliánová - přítomna 

pí. Kateřina Záhorová - omluvena 

p. Ing. Jan Pospíšil - přítomen 

 

Hosté: 

Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy 

 

 Program: 

1.  Zahájení zasedání, přivítání zúčastněných členů ŠR. 

2.  Zvolení zapisovatele 

3. Výroční zpráva školní rok 2021/2022  

4. Různé 

Diskuse 

 

1. Přítomné přivítala pí předsedkyně Adriana Vavrušková, konstatovala, že ŠR je usnášení schopná, 

omluvena Kateřina Záhorová z důvodu nemoci. Zároveň školská rada přivítala novou členku 

školské rady paní Ing. Nikolu Holou – z řad zástupců rodičů, která byla zvolena v minulém měsíci. 

2. Zapisovatelkou byla zvolena Adriana Vavrušková. 

3. Jednání ŠR zahájila předsedkyně ŠR, která sdělila, že výroční zpráva ze strany školy byla rozeslána 

všem členům v domluveném termínu. Poté byl prostor pro představení zprávy paní ředitelkou 

školy. Paní ředitelka předala všem zúčastněným základní informace o proběhlém školním roce. 

Paní ředitelka poté vytipovala několik důležitých událostí z roku 2021/2022:  

� žádný žák školy v minulém školním roce nepropadl; 

� probíhalo testování žáků po „covidových letech“ s cílem zjistit, jak jsou na tom žáci se 

svými znalostmi; 

� byla navýšena kapacita školní kuchyně, a to zakoupením nové myčky nádobí – nyní pro 

až 680 strávníků; 

� byly zprovozněny voliéry v arboretu s křepelkami a andulkami (děti se podílí na péči 

v rámci předmětu pracovní činnosti); 

 

 



 

 

� informace o proběhlých pobytech – škola v přírodě, lyžařské výcviky, soutěže a 

olympiády žáků, Besip soutěže apod. 

� informace o výsledku kontroly školy školskou inspekcí, která proběhla v 05/2022; 

� informace o doučování žáků v rámci projektu Národní plán obnovy; 

   

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

Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlas 
ŠR schválila výroční zprávu v předloženém znění za školní rok 2021/2022. 

 

4. Paní ředitelka podala aktuální informace ze školy: 

� Hala BIOS – rekonstrukce by měla být dokončena k polovině 12/2022, od 1.1. 2023 by 

měly již být prostory opět školou plně využívány a pronajímány; 

� Škola v 1. pololetí nenabízí sportovní kroužky, nyní pouze rukodělné; 

� Žáci z Ukrajiny – nyní 28 dětí v 9. třídě – učí se v prostorách obchodní školy v Havlíčkově 

ulici; 

� Školní akademie – jaro 2023 (11. 5.) v prostorách divadla, zúčastní se i žáci z Ukrajiny; 

� Do 06/2023 probíhá spolupráce 8. a 9. tříd v dílnách stavební střední školy v rámci jejich 

projektů středních škol; žáci dochází do dílen v rámci předmětu pracovní činnosti; 

� 13. 12. 2022 proběhnou vánoční trhy v areálu školy; 

� Zvelebování prostor kolem školy – na základě finančních prostředků darovaných škole; 

Diskuse:  

Paní ředitelka informovala o záměru vybudovat ve škole relaxační zóny pro žáky – požádala 

zástupce spolku rodičů o případné směřování daru příspěvků na tento účel. Zástupkyně spolku 

rodičů (paní Holá a Ledvinová) poté vedly diskusi ohledně zvýšení bezpečnostních prvků 

v areálu školy – ohledně umístění venkovních reflektorů k osvětlení přístupových cest v areálu 

školy a k možné instalaci kamerového systému. Členové školské rady se dohodli, že budou toto 

téma ještě projednávat. Zástupci spolku rodičů se domluvili, že tento záměr sdělí rodičům žáků 

školy s cílem vybrat pro zajištění nových bezpečnostních prvků ve školy větší částku peněžních 

prostředků, které by pak škole mohl spolek darovat za účelem jejich nákupu a instalace. 

 

Na závěr poděkovala paní Vavrušková za účast na dnešním zasedání.  

 

 

 V Kolíně dne 2. 11. 2022                                              

  Zapsala: Adriana Vavrušková 

 

 

 

 

     

 

 

 


