Zápis ze zasedání Školské rady
Základní škola Milady Horákové 258
Hradec Králové

5.4.2016, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 hod.
Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková,
pan Vlastimil Ondráček, pan Mgr. akd. soch. Štěpán Málek - omluven, paní JUDr. Kateřina
Perthenová a ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr
Jednání zahájila předsedkyně školské rady JUDr. Kateřina Perthenová a navrhla program
zasedání (podle pozvánky):
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady
Hodnocení rozpočtu školy na rok 2016
Různé, diskuse
Návrh a schválení usnesení

Program byl jednomyslně schválen.
ad 1. Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné na zasedání školské rady a navrhla
přistoupit hned ke druhému bodu programu.
ad 2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady:
Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok
2016. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.
ad 3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2016:
Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2016. Provozní i mzdový rozpočet školy je
dostačující, umožňuje řádný chod školy i drobné investice.
ad 4. Různé, diskuse:
- Ředitel školy informoval o změnách plánovaných v souvislosti s inkluzí. Dojde
k úpravě školního vzdělávacího programu. Školská rada se usnesla, že nové znění
školního vzdělávacího programu bude schváleno elektronicky jednotlivými členy
rady, ředitel školy je zašle všem členům školské rady k odsouhlasení.. V souvislosti
s inkluzí dojde i k úpravě školního řádu, který rovněž bude odsouhlasen elektronicky
jednotlivými členy rady.
- Výstavba Centra volnočasových aktivit: Ředitel školy poděkoval Sdružení rodičů a
přátel školy Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, z.s. za dar ve výši
450.000,- Kč, který bude použit na spolufinancování téměř poloviny nákladů na
výstavbu Centra volnočasových aktivit. V současné době byla podána žádost o územní
rozhodnutí a stavební povolení, toto zajišťuje odbor investic města Hradec Králové.
- Ředitel školy rovněž poděkoval Komerční bance a.s. za dar v podobě použitého
nábytku, kterým byly vybaveny některé kabinety učitelů.
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Poděkování náleží i Technickým službám Hradec Králové, a to především za
rekonstrukci světel ve školní jídelně a zbývající části sociálních zařízení (pod školní
jídelnou, u tělocvičen a v prostorách školní družiny). Poděkování náleží i paní Mgr.
Daně Půhoné za návrh a zajištění realizace úprav vstupních prostor u hlavního vchodu
do školy.
K 31.3.2016 byla podána výpověď stávající účetní školy, na období od 1.6.2016 se
hledá náhrada.
Škola byla pojištěna u D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Ve škole proběhla kontrola České školní inspekce, nebyly shledány žádné vážnější
nedostatky.
Pro školní rok 2016/17 budou otevřeny čtyři první třídy, kladně hodnocena menší
naplněnost jednotlivých tříd, přibližně 23 dětí ve třídě.

ad 5. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 5.4.2016:
Školská rada:
Bere na vědomí:
1. Rozpočet školy na rok 2016.
2. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 4.10.2016 v 16.30 hod. v knihovně
školy.
Ukládá řediteli školy:
1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 před zasedáním školské
rady k prostudování.
2. Zaslat členům ŠR nový vzdělávací program a školní řád před zasedáním školské rady
k prostudování.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Jednání ukončeno v 18.00 hod.
Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová
Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková
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