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Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 
 

22.10.2019, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.00 hod. 

 

Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zdeňka Andrlová, paní Mgr. Eva Pozníková, pan 

doc. PhDr. Pavel Vacek - omluven, pan Mgr. Martin Špliňo, paní JUDr. Kateřina Perthenová 

a ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 

 

Jednání zahájila JUDr. Kateřina Perthenová, předsedkyně školské rady a navrhla 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 

2018 – 2019 

4. Různé, diskuse 

5. 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 2018 – 2019.  

 

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

2018 – 2019: 

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

výroční zprávy a nemají vůči ní žádné připomínky.  

 

ad 4. Různé, diskuse:  

Ředitel školy informoval školskou radu o těchto záležitostech: 

- Stav školy je personálně stabilizovaný, nicméně v poslední době poměrně velké 

množství vyučujících nastoupilo na mateřskou dovolenou, v současné době se shání 

nová paní učitelka do třetí třídy, zřejmě bude osloven i někdo z řad důchodců. 

- Od prosince 2019 bude ve škole působit nový asistent, celkem jich tak bude již pět. 

- Zavádějí se třídnické hodiny do praxe, prozatím jedenkrát měsíčně, cílem je tyto 

hodiny realizovat jednou za čtrnáct dní.  

- Neustále přetrvává problém se školním hřištěm, nedošlo k dobrovolné nápravě a 

rekonstrukci hřiště, věc musí být řešena prostřednictvím soudní exekuce.  

- Došlo k několika haváriím ve školní jídelně, většina strojů již dosluhuje, při průzkumu 

stáří vybavení jídelny bylo zjištěno, že některé stroje se tam používají již od roku 

1990. V této oblasti budou potřeba značné investice.  

- V prostoru šatních skříněk druhého stupně byly z důvodu jejich opakovaného 

poškozování nainstalovány kamery. Situace se tím zlepšila, zatím k novému poškození 

nedošlo.  
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- Byla zrekonstruována jazyková učebna.  

- Díky finančnímu daru od Sdružení rodičů a přátel školy bude dokončeno zakrytí a 

zastínění venkovní učebny žaluziemi. 

- Mzdový rozpočet školy se zdá být dostačující, uvidí se v příštím roce, kdy dojde ke 

změnám ve financování. Bylo by žádoucí, aby došlo k navýšení provozního rozpočtu, 

neboť tento se v posledních letech navýšil jen nepatrně v jednotkách procent, přitom 

současně došlo k výraznějšímu navýšení cen zboží i služeb. K mírnému snížení 

nákladů sice došlo v důsledku zateplení budovy školy, nicméně celkově přetrvává 

nepoměr mezi zvýšením cen a navýšením rozpočtu. Nezbývá tak dostatek financí na 

investice resp. údržbu včetně vymalování vnitřních prostor školy apod.  

- Pokračují a dobře fungují granty a projekty zavedené do školy. V rámci zájmové 

činnosti bude nově zavedena výuka angličtiny s rodilým mluvčím za pomoci Plavecké 

školy Vlnka. Škola se rovněž pokouší obnovit tradici šachového kroužku, kdy 

v minulosti vychovala řadu úspěšných šachistů.  

- Zhodnocen význam deskových her v rámci volnočasových aktivit, škola se snaží o 

maximální podporu v této oblasti. 

- Budou pokračovat oblíbené dny mezinárodní kuchyně, tentokráte kuchyně italská.  

- Byla navázána spolupráce s japonskou ambasádou, ve škole proběhly přednášky o 

Japonsku, oboustranně trvá zájem o další spolupráci.  

   

 

ad 5. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 22.10.2019: 
Školská rada: 

Schvaluje: 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018 – 2019. 

Bere na vědomí: 

 Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 31.3.2020 v 16.00 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

Zaslat členům ŠR rozpočet školy na rok 2020 před zasedáním školské rady 

k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. Jednání ukončeno v 17.30 hod. 

 

 

 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 


