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Zápis ze zasedání Školské rady 
Základní škola Milady Horákové 258 
Hradec Králové 
 
 
8.10.2014, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 17.30 hod. 
 
Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková, 
pan Vlastimil Ondráček - omluven, pan Mgr. akd. soch. Štěpán Málek - omluven, paní JUDr. 
Kateřina Perthenová a ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 
 
Jednání zahájila JUDr. Kateřina Perthenová a navrhla program zasedání (podle pozvánky): 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady 
3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 

2013 – 2014 
4. Seznámení se změnou Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

v části týkající se výuky anglického jazyka – přechod na nové učebnice 
5. Různé 
6. Návrh a schválení usnesení 

 
 
Program byl jednomyslně schválen.  
 
ad 2.  Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady: 
Všem členům školské rady byla předložena k prostudování Výroční zpráva o činnosti a 
hospodaření školy za školní rok 2013 – 2014 a podrobné informace týkající se výuky 
anglického jazyka. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.  
 
ad 3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 
2013 – 2014: 
Školské radě byla předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 
2013 – 2014, která tuto výroční zprávu projednala a jednomyslně schválila. 
 
ad 4. Seznámení se změnou nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(ŠVP ZV): 
Změna se týká výuky anglického jazyka, kdy v novém školním roce tato probíhá za pomoci 
nových učebnic a dalších výukových materiálů umožňujících pestřejší formu výuky. Změnu 
ŠVP ZV vzala školská rada na vědomí.   
 
ad 5. Různé: 

- Školská rada vzala na vědomí, že do konce roku 2014 proběhnou volby do školské 
rady na další tříleté volební období, které začne 1.1.2015. 

- Škole se podařilo získat sponzory, a to jednak společnost Těsnění a pružné elementy, 
k.s., Opatovice nad Labem, která škole věnovala zánovní telefonní ústřednu a dále 
společnost Saint Gobain, a.s., která škole přispěla darem v podobě 15-ti sad počítačů. 
Děkujeme. 

- Byla vybudována nová jazyková učebna. 
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- Pokračuje projekt Internet pro seniory, nově již i dva kurzy pro pokročilejší se 
zaměřením na zpracování digitální fotografie. 

- Připravuje se projekt tablety do škol a s tím související školení vyučujících.  
- Řeší se reklamace školního hřiště, zejména nedostatky umělého trávníku. 
- Připravuje se výměna všech zářivkových svítidel v budově školy.  

 
 
 
ad 6. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 8.10.2014: 
Školská rada: 
Bere na vědomí a schvaluje: 

1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013 – 2014 
Bere na vědomí: 

2. Změnu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) v části 
týkající se anglického jazyka 

3. Další zasedání školské rady bude ve středu 1.4.2015 od 17.30 hod. v knihovně školy.   
Ukládá řediteli školy: 

1. Zaslat členům ŠR návrh rozpočtu školy na rok 2015 před zasedáním školské rady 
k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  
Jednání ukončeno v 19.30 hod. 
 
 
 
Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  
Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 
 
  
 


