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

14.04.2015, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 17.00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Volba předsedy školské rady
Schválení jednacího řádu
Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady
Hodnocení rozpočtu školy na rok 2015
Různé, diskuse
Návrh a schválení usnesení

Program byl jednomyslně schválen.
ad 1. Ředitel školy přivítal všechny přítomné na zasedání školské rady na jejím prvním
zasedání ve staronovém složení a navrhl přistoupit hned ke druhému bodu programu, tj. volbě
předsedy.
ad 2. Volba předsedy školské rady:
Předsedkyní školské rady byla jednomyslně zvolena JUDr. Kateřina Perthenová.
ad 3. Schválení jednacího řádu:
Školská rada jednomyslně schválila Jednací řád školské rady při ZŠ Hradec Králové (dále jen
„jednací řád školské rady“, který byl odsouhlasen již na zasedání školské rady dne 10.10.2012
a je zveřejněn na webových stránkách školy.
ad 4. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady:
Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok
2015. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.
ad 5. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2015:
Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2015. Provozní rozpočet školy je
dostačující, umožňuje řádný chod školy i drobné investice. Napjatější situace je v oblasti
mzdového rozpočtu, který by i přesto měl pokrýt očekávané výdaje. Do prvních tříd bylo
přijato celkem 105 dětí a budou proto otevřeny čtyři první třídy (v přepočtu 26 a 27 dětí v
jedné třídě), naproti tomu na druhém stupni ubyde jedna třída v důsledku odchodu dětí na
víceletá gymnázia.
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ad 6. Různé, diskuse:
Ředitel školy informoval o odchodu tří učitelek na mateřskou dovolenou a nutnosti řešit
nastalou situaci.
Projekty:
• TABLETY DO ŠKOL – v současné době probíhá školení pedagogů s cílem zpestřit
výuku za pomoci nových technologií.
• PROJEKT EDISON – velmi vydařený a dětmi s nadšením přijatý projekt spočívající
ve stáži zahraničních studentů ve škole (studenti z Jordánska, Číny, Vietnamu,
Ukrajiny, Tchaj-wanu), kterým patří poděkování za jejich milé působení ve škole.
Velký dík náleží i všem pedagogům a studentům školy, kteří se o zahraniční studenty
vzorně starali včetně jejich ubytování ve vlastních domácnostech pedagogů a společné
návštěvy plesu.
• INTERNET PRO SENIORY – rovněž plně fungující a přínosný projekt dlouhodobě
probíhající ve škole v podobě tří kursů.
• PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA – s potěšením lze konstatovat, že Krajská
hygienická stanice si naši školu vybrala jako zástupce a pilotní školu
Královéhradeckého kraje v celorepublikovém projektu zabývajícím se zdravým
stravováním. ZŠ Milady Horákové obdržela certifikát „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ
JÍDELNA“, v rámci projektu dodržuje mimo jiné deset určených kritérií stravování
(pestrost, limitované použití cukru, soli, umělých přípravků, služby pro strávníky,
atd.).
Paní Mgr. Libuše Moníková informovala o možnosti čerpání částky 43.000,- Kč na
volnočasové aktivity a dále o plánovaných Hradeckých sportovních hrách, které letos budou
probíhat se zahraniční účastí, a to zejména Polska a Slovenska a budou se konat ve dnech 10.
a 11.6.2015.
Technický provoz budovy: Došlo k významným úsporám za vytápění v důsledku
provedeného zateplení budovy, což umožní uspořené finance použít na nezbytné investice do
školy. Je třeba seřídit okna, zejména v tělocvičnách některá nejdou otevírat. I nadále probíhá
reklamace venkovního školního hřiště, a to zejména pokud jde o nekvalitní povrch. Na
prvním stupni proběhla kompletní výměna osvětlení, které již bylo v téměř havarijním stavu,
totéž bude provedeno i na stupni druhém. Poděkování náleží rovněž za vybudování nových
toalet u družinek, což oproti původním 20 let starým je významný rozdíl.
Vstup do školy: V důsledku jednání vandalů byla poničena fasáda, která bude opravena
v nejbližších dnech. Dále probíhá výběrové řízení na zhotovení nového nápisu školy v čele
budovy a mělo by dojít i k výměně starých travertinových desek, které tvoří obklad budovy u
vstupu.
Ředitel školy je připraven požádat o možnost vybudování venkovní učebny, jejíž realizace je
plánována na jaro 2016 a je přislíbena finanční spoluúčast Sdružení rodičů a přátel školy
Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, o.s. na této akci.

ad 7. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 14.4.2015:
Školská rada:
Bere na vědomí:
1. Rozpočet školy na rok 2015
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2. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 6.10.2015 v 16.30 hod. v knihovně
školy.
Ukládá řediteli školy:
1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 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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