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Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 
 

06.10.2015, 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 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 

2014 – 2015 

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 ke 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 2014 – 2015.  

 

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

2014 – 2015: 

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 dokončených akcích: 

- rekonstrukce šaten na 1. stupni, 

- nové umyvadlové kouty na 1. stupni, 

- schodiště k atriu na 2. stupni, 

- osvětlení na 2. stupni, 

- rekonstrukce hlavního vchodu, 

- nová jazyková učebna pro 1. stupeň. 

Ředitel školy rovněž seznámil školskou radu se záměry školy pro další období. Jedná se 

zejména o následující: 

- vybudování venkovní učebny -  v současné době je zpracována studie a byla získána 

kladná stanoviska magistrátu k jejímu vybudování. Venkovní učebna by měla být 

zhotovena za významného přispění Sdružení rodičů a přátel školy Základní školy 

Hradec Králové, Milady Horákové 258, z.s. Současný odhad nákladů na její 

vybudování daný projektantem činí 430.000,- Kč. 

- bezpečnost ve škole – plánuje se zavedení kamerového systému u vstupu do školy, 

- výstavba šaten na školním hřišti, 
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- rekonstrukce atria 1. stupně, 

- zábradlí ke schodišti u vchodů, 

- výměna uschlých stromů na školním hřišti, 

- probíhající reklamace povrchu školního hřiště, 

- hledání způsobu ochrany proti ptákům poškozujícím fasádu školy.  

 

Dále ředitel školy informoval školskou radu o tom, že v letošním školním roce byly otevřeny 

čtyři první třídy. O zdejší školu je zájem ze strany veřejnosti, což dokládá i fakt, že školu 

navštěvuje velké množství žáků i z mimospádových oblastí. Bylo nově otevřeno deváté 

oddělení školní družiny, která se může pochlubit tím, že v kolektivu pracovníků – 

vychovatelů družiny jsou i dva muži.  

 

Škola vykazuje velmi dobré výsledky srovnávacích SCIO testů, kdy dle naměřených 

percentilů první stupeň samostatně získal první místo mezi konkurujícími školami, druhý 

stupeň samostatně osmé místo (což je částečně ovlivněno i odchodem většího počtu žáků na 

víceletá gymnázia), celkově pak škola získala první místo hodnoceno první a druhý stupeň 

společně. Gratulujeme. 

 

Na škole mimo jiné probíhají tyto projekty: 

1) Zdravá školní jídelna – ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, kladné 

hodnocení školní jídelny. 

2) Podpora výuky jazyků a čtenářské gramotnosti – pět učitelů anglického jazyka se 

odjíždí zdokonalit na kurz angličtiny na Maltu, ve škole probíhají čtenářské dílny, 

v rámci nichž dochází i k významné obnově knižního fondu školy, a to za přispění 

prostředků EU. 

3) Podpora jazykového a technického vzdělávání – zejména pro 5. – 7. ročníky, probíhají 

on-line jazykové kurzy. 

    

Rušení speciálních škol – byly diskutovány možné dopady na probíhající výuku, a to jak 

z pohledu žáků speciálních škol, tak z pohledu žáků ostatních. Členové školské rady jednotně 

vyjádřili negativní názor na toto opatření a upozornili na potíže, které mohou vznikat. 

Členové školské rady vyjádřili podporu probíhajícím peticím proti rušení speciálních škol.  

 

Paní Mgr. Libuše Moníková připomněla povinnost vyúčtovat náklady na volnočasové aktivity 

do konce roku a dále informovala o konání některých sportovních akcí – 16.3.2016 vybíjená, 

2.6.2016 putování mateřských škol a 8. a 9.6.2016 Hradecké sportovní hry. 

 

ad 5. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 6.10.2015: 
Školská rada: 

Schvaluje: 

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014 – 2015 

Bere na vědomí: 

Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 5.4.2016 v 16.30 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

Zaslat členům ŠR rozpočet školy na rok 2016 před zasedáním školské rady 

k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. Jednání ukončeno v 18.15 hod. 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 


