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Zápis ze zasedání Školské rady 
Základní škola Milady Horákové 258 
Hradec Králové 
 
 
26.03.2014, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 17.30 hod. 
 
Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková, 
pan Vlastimil Ondráček, pan Mgr. akd. soch. Štěpán Málek, paní JUDr. Kateřina Perthenová a 
ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 
 
Jednání zahájila předsedkyně školské rady a navrhla program zasedání (podle pozvánky): 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady 
3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2014 
4. Rekonstrukce školy 
5. Přístavba šaten na školním hřišti 
6. Grant z evropských fondů 
7. Různé 
8. Návrh a schválení usnesení 

 
Program byl jednomyslně schválen.  
 
ad 2.  Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady: 
Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok 
2014. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.  
 
ad 3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2014: 
Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2014. Provozní rozpočet školy je 
dostačující, umožňuje řádný chod školy. Horší situace je v oblasti mzdového rozpočtu, kdy 
došlo ke snížení počtu dětí navštěvujících školu (především z důvodu jejich odchodu na 
víceletá gymnázia). Školní rozpočet tak byl snížen přibližně o 450.000,- Kč u mezd pedagogů 
a přibližně o 79.000,- Kč u nepedagogických pracovníků. V důsledku takto výrazného snížení 
finančního zajištění je škola nucena k provádění organizačních změn.  
 
 ad 4. Rekonstrukce školy: 
Ředitel školy vyjádřil značné obavy z realizace rekonstrukce školy, kdy sice bude provedeno 
výběrové řízení, kde však rozhodujícím kritériem pro úspěch uchazeče o zakázku je 
nabídková cena. Je obecně známo, že tímto způsobem pak dochází zejména k alarmujícímu 
zhoršení kvality prováděných prací a s tím souvisejícímu prodlužování termínů řádného 
splnění díla.  
 
ad 5. Přístavba šaten na školním hřišti: 
Byla dokončena přístavba šaten na školním hřišti, objevila se však řada nedostatků. Jedná se 
především o nevhodný výběr dlažby, kdy tato nemá glazuru a veškeré nečistoty se tak vsakují 
do dlažby, nelze ji udržovat v neposkvrněném stavu. V prostorech bezprostředně navazujících 
na sprchy chybí odtoky, tudíž se na podlaze hromadí voda, která se musí po každém použití 
vždy ručně setřít. Zpočátku netekla teplá voda, neboť byly opomenuty směšovací klapky.  
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ad 6. Grant z evropských fondů: 
Potěšující zprávou z Finančního úřadu v Hradci Králové je, že pokud jde o kontrolu čerpání 
financí z Grantu z evropských fondů, konstatoval uvedený finanční úřad, že řádnou kontrolu 
čerpání již provedl a tato nezjistila žádné nedostatky. Uvedený závěr sděluje Ministerstvu 
školství ČR. 
 
ad 7. Různé: 

- Opakovaně byla podána žádost o rekonstrukci toalet pod jídelnou, které jsou 
v havarijním stavu. 

- 22.4.2014 proběhne výběrové řízení na pozici ředitele školy 
- 17.5.2014 se uskuteční akce Putování za sluníčkem a v návaznosti na ni první ročník 

volejbalového turnaje rodičů všech tříd školy 
- 22.5.2014 jste srdečně zváni na akci Vernisáž konající se v prostorách školy 

 
 
ad 9. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 26.3.2014: 
Školská rada: 
Bere na vědomí: 

1. Rozpočet školy na rok 2014 
2. Další zasedání školské rady se uskuteční ve středu 8.10.2014 v 17.30 hod. v knihovně 

školy.   
Ukládá řediteli školy: 

1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 před zasedáním školské 
rady k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  
Jednání ukončeno v 19.00 hod. 
 
Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  
Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 
 
 


