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Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 
 

03.10.2017, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 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 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 

2016 – 2017 

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 2016 – 2017.  

 

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

2016 – 2017: 

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

výroční zprávy a nemají vůči ní žádné připomínky.  

 

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

Došlo k úpravě školního řádu a školního vzdělávacího programu. Pokud jde o změny školního 

řádu, tak se jedná zejména o zavedení elektronické žákovské knížky, zákaz používání 

mobilních elektronických zařízení po dobu pobytu žáka ve škole, čipový systém umožňující 

kontrolovaný vstup žáků a zaměstnanců školy do budovy školy a od příštího školního roku 

využitelný i pro stravování ve školní jídelně, eliminaci vstupu rodičů do budovy školy.  

  

Všichni členové školské rady byli předem seznámeni s provedenými změnami a nový školní 

řád platný od 1.9.2017 jednomyslně odsouhlasili. Všichni členové školské rady rovněž vzali 

na vědomí nový školní vzdělávací program platný od 1.9.2017, v rámci kterého byla znovu 

zavedena výuka plavání.  

 

ad 5. Různé, diskuse:  

Ředitel školy informoval školskou radu o těchto dokončených akcích: 

- Byla provedena rekonstrukce atria I. stupně – pochvala a poděkování společnosti 

Matex HK s.r.o. 
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- Ve škole působí nový školní asistent. 

- Probíhá přístavba šaten u tělocvičny.  

- Největší potíží pro školu v současné době je technický stav a nemožnost využití části 

školního hřiště. Jedná se o celou vnitřní plochu oválu pokrytou umělým trávníkem, 

kdy povrch je nezpůsobilý k použití, hrozí nebezpečí úrazu dětí. V současné době 

probíhá soudní spor mezi Statutárním městem Hradec Králové a zhotovitelem díla, 

jsou zpracovány znalecké posudky deklarující pochybení zhotovitele, oprava hřiště je 

však zatím v nedohlednu, děti zde sportovat nemohou.  

- Na dobré úrovni probíhá spolupráce školy a Sdružení rodičů a přátel školy Základní 

školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, z.s., byla úspěšně dokončena výstavba 

venkovní učebny. 

- Od norského velvyslanectví škola získala darem klimatizaci do školní jídelny, tento 

dar byl již schválen Statutárním městem Hradec Králové a v současné době se řeší její 

zabudování s Technickými službami Hradec Králové.     

- Škola má od 1.9.2017 celkem 11 nových zaměstnanců. 

- Byla by žádoucí rekonstrukce také atria II. stupně. 

    

 

ad 6. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 3.10.2017: 
Školská rada: 

Schvaluje: 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2016 – 2017, 

Školní řád platný od 1.9.2017. 

Bere na vědomí: 

 Školní vzdělávací program platný od 1.9.2017. 

Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 24.4.2018 v 16.30 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

Zrealizovat volby nových členů do školské rady, jejichž funkční období začne od 

1.1.2018. 

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 


