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Usnesení školské rady 

Základní škola, Hradec Králové, Milady Horákové 258 

 

 

 
 

ze dne 31.3.2020 

 

 

Členové školské rady: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zdeňka Andrlová, paní Mgr. Eva 

Pozníková, pan doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., pan Mgr. Martin Špliňo, paní JUDr. Kateřina 

Perthenová 

 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v České republice se pravidelné zasedání školské 

rady dne 31.3.2020 od 16.00 hod. v knihovně ZŠ Milady Horákové nekonalo, vyhlášený 

program školské rady byl jednotlivými členy školské rady odsouhlasen elektronicky. 

Jednalo se o následující:  

 

1. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady 

2. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2020 

3. Volba člena školské rady do konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele 

školy 

4. Návrh a schválení usnesení 

 

Program byl jednomyslně schválen.  

 

ad 1. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady: 

Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok 

2020. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.  

 

ad 2. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2020: 

Školské radě byl předložen provozní a mzdový rozpočet školy na rok 2020. Oba rozpočty jsou 

dostatečné, navíc, provozní byl ještě navýšen o dalších 597.000 Kč jako Příspěvek na provoz 

ZŠ a mzdový by měl být posílen o 156.470 Kč (prostředky na čerpání dovolených po 

absolvování mateřských dovolených zaměstnankyň školy).  
 

ad 3. Volba člena školské rady do konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele 

školy: 

Do konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele ZŠ Hradec Králové, Milady 

Horákové 258 byla za školkou radu zvolena JUDr. Kateřina Perthenová. 

 

ad 4. Usnesení školské rady ze dne 31.3.2020: 
Školská rada: 

Bere na vědomí: 

1. Rozpočet školy na rok 2020. 

2. Do konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele ZŠ Hradec Králové, Milady 

Horákové 258 byla za školskou radu zvolena JUDr. Kateřina Perthenová. 
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3. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 27.10.2020 v 16.00 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 před zasedáním školské 

rady k prostudování. 

 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  

 

 

 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 

 

 

 

 


