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Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 
 

04.10.2016, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.00 hod. 

 

Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková, 

pan Vlastimil Ondráček, pan Mgr. akd. soch. Štěpán Málek - omluven, paní JUDr. Kateřina 

Perthenová a ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 

 

Jednání zahájil ředitel školy a navrhl program zasedání (podle pozvánky): 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady  

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 

2015 – 2016 

4. Odsouhlasení nového školního řádu a školního vzdělávacího programu 

5. Různé, diskuse 

6. Návrh a schválení usnesení 

Program byl jednomyslně schválen.  

 

ad 1. Úvod: 

Ředitel školy a předsedkyně školské rady přivítali přítomné na zasedání školské rady a bylo 

přistoupeno k druhému bodu programu. 

 

ad 2.  Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady: 

Všichni členové školské rady byli ještě před zasedáním školské rady seznámeni s Výroční 

zprávou o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2015 – 2016.  

 

ad 3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 

2015 – 2016: 

Všichni přítomní členové školské rady konstatovali, že se seznámili s obsahem výše uvedené 

výroční zprávy a nemají vůči ní žádné připomínky. Mgr. Libuše Moníková dala ke zvážení, 

zda je nutné do výroční zprávy uvádět podrobně jednotlivé úvazky učitelů. 

 

ad 4. Odsouhlasení nového školního řádu a školního vzdělávacího programu:  

Došlo k úpravě školního řádu a školního vzdělávacího programu zejména v souvislosti se 

zavedením inkluzivního vzdělávání. Nový školní řád byl zpracován 29.8.2016, všichni 

členové školské rady byli seznámeni s provedenými změnami a nový školní řád platný od 

1.9.2016 jednomyslně odsouhlasili elektronickou formou dne 31.8.2016. Všichni členové 

školské rady rovněž vzali na vědomí nový školní vzdělávací program platný od 1.9.2016.   

 

ad 5. Různé, diskuse:  

Ředitel školy informoval školskou radu o těchto dokončených akcích: 

- byla zavedena elektronická třídní kniha, 

- ve škole začal působit školní psycholog na ½ úvazku, druhou část úvazku vykonává 

v ZŠ Štefcova, o jeho služby je zájem, 

- asistent prevence kriminality – nově vytvořená pozice díky úřadu práce a městské 

policii v rámci projektu podpory zaměstnanosti. Jsou velmi pozitivní reakce na 

působení této osoby ve škole, dbá zejména o bezpečnost dětí, a to jednak v rámci 
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dopravy v 7.30 hod. u přechodu před školou a dále pak monitoruje a koriguje vstup do 

budovy školy, dbá na dodržování pravidel a pořádku. Patří jí poděkování za dobře 

vykonávanou práci.  

- ve škole působí nový IT pracovník pan Jiří Vlk, je dobrou posilou školního teamu, 

nově bylo zřízeno optické připojení k serveru, které by mělo urychlit práci,  

- vrcholí přípravné práce ohledně výstavby centra volnočasových aktivit převážně 

financovaného z prostředků nashromážděných rodiči dětí v rámci Sdružení rodičů a 

přátel školy Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, z.s., je znám 

dodavatel stavby. 

- pořízen další stojan na kola před budovou školy, 

- řeší se nároky z reklamace povrchu školního hřiště. 

 

Ředitel školy rovněž seznámil školskou radu se záměry školy pro další období. Jedná se 

zejména o následující: 

- přístavba šaten na školním hřišti  

- rekonstrukce atria na I. stupni  

- Projekt „Šablony II“ – využívá se převážně na financování školního psychologa, 

vzdělávání učitelů, doučování žáků, čtenářské kluby. 

- v roce 2017 bude výročí 40 let od vzniku školy. Plánují se jednak tradiční akce jako 

Putování za sluníčkem, které rovněž oslaví kulaté výročí 20 let, Vernisáž a další 

mimořádná akce na počest školy v podobě Plesu školy.  

 

 

 

ad 6. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 4.10.2016: 
Školská rada: 

Schvaluje: 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2015 – 2016, 

Školní řád platný od 1.9.2016. 

Bere na vědomí: 

 Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016. 

Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 11.4.2017 v 16.00 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

Zaslat členům ŠR rozpočet školy na rok 2017 před zasedáním školské rady 

k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. Jednání ukončeno v 17.45 hod. 

 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 


