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Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 
 

23.10.2018, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 hod. 

 

Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zdeňka Andrlová, paní Mgr. Libuše Moníková, 

pan Vlastimil Ondráček - omluven, pan Mgr. Martin Špliňo, 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 

2017 – 2018 

4. Odsouhlasení nového jednacího řádu školské rady 

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 2017 – 2018.  

 

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

2017 – 2018: 

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 jednacího řádu školské rady:  

Všem členům školské rady byl před zasedáním školské rady zaslán návrh nového jednacího 

řádu školské rady, který je odsouhlasen i pro další školské rady základních škol v Hradci 

Králové. Všichni členové školské rady odsouhlasili přijetí tohoto nového jednacího řádu 

školské rady, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu.  

 

ad 5. Různé, diskuse:  

Ředitel školy informoval školskou radu o těchto akcích: 

- Projekt ITI – rekonstrukce odborných učeben základních škol. Ředitel školy 

informoval školskou radu o řadě problematických míst, která tento projekt zahrnuje, 

upozornil na jeho nedostatečnou přípravu, zadání a zpracování. Značné množství 

nedostatků by dle názoru vedení školy vůbec nevzniklo, pokud by byl projekt předem 

podrobně konzultován se zástupci školy, žádoucí by bylo i více individuální řešení pro 

jednotlivé školy dle místních podmínek. Projekt zajistil škole nové vybavení 

odborných učeben, to je jeho nesporným pozitivem, v některých případech ovšem na 

úkor funkčnosti (např. malé lavice v učebně přírodopisu, chybějící přípojky plynu pro 
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žáky v učebně chemie, chybějící výlevka v učebně fyziky, byly opomenuty 

interaktivní tabule apod.), v některých případech bude muset škola z vlastních 

provozních prostředků odstranit vzniklé nedostatky (např. nově pořízené prosklené 

skříně nemají bezpečnostní sklo, muselo dojít k úpravám rozvodů v počítačových 

učebnách, atd.). Realizace projektu navíc proběhla se zpožděním, což přineslo 

komplikace do probíhající výuky.  

- Ve škole byly nově zrekonstruovány pánské záchody. 

- Potíže s možností využití školního hřiště přetrvávají, probíhá soudní řízení. 

    

 

ad 6. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 23.10.2018: 
Školská rada: 

Schvaluje: 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2017 – 2018, 

Jednací řád školské rady platný od 23.10.2018. 

Bere na vědomí: 

 Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 9.4.2019 v 16.30 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

Zaslat členům ŠR rozpočet školy na rok 2019 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 


