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Zápis ze zasedání Školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 

 

 
 

24.4.2018, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 hod. 

 

 

Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zdeňka Andrlová, paní Mgr. Libuše Moníková, 

pan Vlastimil Ondráček - omluven, pan Mgr. Martin Špliňo, paní JUDr. Kateřina Perthenová 

a ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 

 

Jednání zahájil ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr, přivítal všechny přítomné a navrhl 

program zasedání (podle pozvánky): 

 

1. Úvod 

2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady 

5. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2018 

6. Různé, diskuse 

7. Návrh a schválení usnesení 

 

Program byl jednomyslně schválen.  

 

ad 1. Ředitel školy navrhl přistoupit hned ke druhému bodu programu. 

 

ad 2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady: 

Školská rada jednomyslně zvolila předsedkyní školské rady JUDr. Kateřinu Perthenovou a 

současně ji pověřila funkcí zapisovatele. Místopředsedkyní školské rady byla jednomyslně 

zvolena paní Soňa Nováčková.  

 
ad 3. Schválení jednacího řádu školské rady:  

Školská rada jednomyslně schválila Jednací řád školské rady při ZŠ Hradec Králové (dále jen 

„jednací řád školské rady“), který byl odsouhlasen již na zasedání školské rady dne 10.10.2012 a 

je zveřejněn na webových stránkách školy. 

 

ad 4.  Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady: 

Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok 

2018. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.  

 

ad 5. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2018: 

Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2018. Pokud jde o provozní rozpočet, tak 

ten je v obdobné výši jako v uplynulých letech, reálně je však napjatější, protože v letošním 

roce se s ohledem na charakter počasí více protopilo, škola byla povinna doplatit za topení 

přibližně 250.000,- Kč a musela učinit některá úsporná opatření. Výrazně horší situace je 

ohledně rozpočtu mzdového, neboť platy učitelů se meziročně zvýšily o 15-16%, mzdový 

rozpočet však meziročně narostl jen o přibližně 11%, chybí tak prostředky na adekvátní výši 
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motivačních složek platu. Nedostatek finančních prostředků na odměňování není dobrý i 

z toho důvodu, že v současné době se stále méně zájemců hlásí na pozice učitelů i provozních 

zaměstnanců, je problematické najít kvalitní pracovní síly, schází možnost jejich finanční 

motivace. V důsledku nedostatečnosti mzdového rozpočtu se částečně zhoršují i podmínky 

výuky, kdy například pokud jde o skupinovou výuku (angličtina, tělocvik …), zvyšují se 

počty dětí ve skupinách.  

 

ad 6. Různé, diskuse: 

- Ředitel školy informoval o tom, že proběhl zápis do prvních tříd. V příštím školním 

roce nastoupí 77 prvňáčků, tzn. budou otevřeny tři první třídy po 25 a 26 dětech. 

Z celkového počtu přijatých prvňáčků jich je přibližně 50-60% ze spádové oblasti 

školy. 

- Ve škole probíhá hlavní grant označovaný jako „Šablony“, který končí letos v srpnu a 

plynule na něj naváže nový grant „Šablony II“. Z tohoto grantu je hrazen zejména 

školní psycholog, doučovací kurzy pro děti (probíhá cca 25 doučovacích kurzů), 

čtenářské kluby (z toho jeden v anglickém jazyce), které se ve škole velmi osvědčily. 

Na další dvouleté období škola získá dva nové asistenty, z toho jeden bude zejména 

jako výpomoc pro účely školní družiny, druhý asistent bude pro výuku a bude plnit 

konkrétní úkoly zadané ředitelem školy.  

- Druhý významný grant, který ve škole probíhá, je grant zaměřený na přírodní vědy 

(biologie, fyzika, chemie). Škole byly poskytnuty sady speciálních čidel, kterými je 

možné měřit například množství oxidu uhličitého, teplotu, tepovou frekvenci, atd. Lze 

je využít pro nejrůznější pokusy, děti práce s těmito čidly baví, jsou přínosem pro 

celkovou výuku. Čidla jsou využívána i v rámci workshopů, které škola organizuje.  

- Připravuje se rekonstrukce odborných učeben (ITI), jejíž realizaci zajištuje odbor 

strategického plánování a projektového řízení Magistrátu města Hradec Králové a 

financována je rovněž z grantových prostředků. Podmínkou realizace je 

bezbariérovost rekonstruovaných prostor a přístup k nim, jedná se o značně finančně i 

časově náročné řešení. Rekonstrukce by měla být ukončena do 31.8.2018, je však 

otázkou, zda se podaří tento termín dodržet. S ohledem na rozsah prací bude letošní 

školní rok ukončen o dva dny dříve, aby zhotovitel mohl co nejdříve začít s přípravou 

a prováděním rekonstrukce.  

- Bude dokončen krytý prostor pro umístění kol zaměstnanců školy.  

- Konstatovány přetrvávající nedostatky přístavby šaten u školního hřiště, betonovými 

deskami sákne voda.  

- Školní hřiště – škola vznesla žádost ke zřizovateli resp. primátorovi města Hradec 

Králové o zprovoznění hřiště na náklady města co nejdříve, neboť pokud se bude 

čekat na pravomocné rozhodnutí soudního sporu, který ohledně této záležitosti 

probíhá, bude se pravděpodobně čekat ještě delší dobu a nejen děti, ale i širší veřejnost 

tak bude omezena na jejich sportovních aktivitách.  

 

  

  

ad 6. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 24.4.2018: 
Školská rada: 

Bere na vědomí: 

1. Rozpočet školy na rok 2018. 

2. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 23.10.2018 v 16.30 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 
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1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 před zasedáním školské 

rady k prostudování. 

 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  

Jednání ukončeno v 18.00 hod. 

 

 

 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 

 

 

 

 


