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

25.4.2017, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 hod.
Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková,
pan Vlastimil Ondráček - omluven, 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.
6.

Úvod
Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady
Hodnocení rozpočtu školy na rok 2017
Chystané změny školního řádu
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
2017. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.
ad 3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2017:
Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2017. Provozní i mzdový rozpočet školy je
dostačující, umožňuje řádný chod školy.
ad 4. Chystané změny školního řádu:
A) Zavedení čipového systému – umožní v určenou dobu vstup žáků do budovy školy
hlavním vchodem. Zaměstnanci školy budou zpočátku používat i nadále klíče. Systém
bude zaveden od 1.9.2017 jednak z praktických důvodů, jednak z důvodu zvýšení
bezpečnosti, zlepšení kontroly. V druhé vlně od roku 2018 se počítá se zavedením
tohoto systému i pro školní stravování. Veškeré náklady na zavedení čipového
systému hradí škola, náklady na jeden čip jsou přibližně 105 – 110 Kč. Uživatelé
systému hradí pouze náhradu škody například v případě ztráty nebo zničení čipu.
Dodavatelem je na čipy poskytována vysoká záruka až devět let.
B) Zákaz používání elektronických zařízení bez svolení učitele – od 1.9.2017 bude
zakázáno v celé škole používat elektronická zařízení jako jsou mobilní telefony,
tablety apod. O výjimce z tohoto zákazu může být v konkrétním případě rozhodnuto
pouze zaměstnancem školy z vážných rodinných důvodů. Důvodem zavedení tohoto
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zákazu je nepřiměřeně velké používání těchto zařízení zejména v době přestávek, kdy
žáci na těchto zařízeních hrají hry nebo se pohybují na sociálních sítích, event. tato
zařízení využívají k fotografování, natáčení, apod., což s sebou přináší řadu
negativních vlivů. Škola se zaměří i na vzdělávání pedagogů a rodičů v oblasti
bezpečnosti na mobilních telefonech a sociálních sítích.
ad 5. Různé, diskuse:
- Ředitel školy informoval o tom, že proběhl zápis do prvních tříd. V příštím školním
roce nastoupí 72 prvňáčků, tzn. budou otevřeny tři první třídy po 24 dětech.
- Od dubna tohoto roku bylo v praxi zavedeno vyučování s asistenty. Jedná se o dva
asistenty ve dvou prvních třídách.
- Uskutečnil se projekt norské kuchyně, v rámci kterého školu navštívila řada vzácných
hostů včetně norské velvyslankyně. Jedná se o velmi vydařený projekt, díky kterému
byla škola vybrána ke spolupráci s Asociací školních jídelen ČR a stane se krajským
centrem v oblasti školního stravování. Gratulujeme.
- Oprava atria u prvního stupně – jedná se o venkovní prostory navazující na první
stupeň, které jsou částečně v havarijním stavu a bude provedena jejich celková
rekonstrukce umožňující jejich bezpečné využití všemi žáky i pracovníky školy.
Součástí je zřízení venkovního amfiteátru. Rekonstrukce by měla být hotová v srpnu
2017.
- V letošním roce proběhnou oslavy 40. výročí založení školy, a to jednak v rámci
tradičních akcí jako je Vernisáž (18.5.2017 od 16.30 hod. s řadou výtvarných,
hudebních a dramatických vystoupení) a Pochod za sluníčkem (který současně oslaví
své 20. výročí a do budoucna bude pod heslem „v nejlepším se má přestat“ nahrazen
nějakou novou aktivitou školy. Necháme se překvapit.). Součástí oslav 40. výročí
založení školy pak bude i mimořádná akce, a to Výroční ples školy, který se bude
konat 19.5.2017 v Adalbertinu.
- Bylo dokončeno Centrum volnočasových aktivit. V jeho okolí je čerstvě nasetá tráva,
se slavnostním otevřením se počítá v září 2017.
- Bude přistavěn šatnový objekt na hřišti.
- Od 1.4.2017 je z technických důvodů uzavřeno školní hřiště – probíhá soudní spor
mezi Statutárním městem Hradec Králové a zhotovitelem povrchu, umělý trávník je
třeba vyměnit.
- Škola obdržela dva sponzorské dary, jednak klimatizaci do školní jídelny od Norského
velvyslanectví, jednak finanční dar od rodičů Zimových jako poděkování za perfektní
první pomoc při zdravotních obtížích jejich dcery.
- Od poloviny května na škole působí nová paní účetní z důvodu mateřské dovolení její
předchůdkyně.

ad 6. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 25.4.2017:
Školská rada:
Bere na vědomí:
1. Rozpočet školy na rok 2017.
2. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 3.10.2016 v 16.30 hod. v knihovně
školy.
3. Ke dni 31.12.2017 končí volební období současných členů školské rady.
Ukládá řediteli školy:
1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 před zasedáním školské
rady k prostudování.
2. Zaslat členům ŠR změny školního řádu před zasedáním školské rady k prostudování.
2

3. Zrealizovat volby nových členů školské rady, jejichž funkční období začne počínaje
dnem 1.1.2018. Děkujeme.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Jednání ukončeno v 18.00 hod.

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová
Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková
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