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Zápis ze zasedání Školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 

 

 
 

9.4.2019, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.30 hod. 

 

 

Přítomni: 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 a 

ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 

 

Jednání zahájila předsedkyně školské rady JUDr. Kateřina Perthenová, přivítala všechny 

přítomné a navrhla program zasedání (podle pozvánky): 

 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady 

3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2019 

4. Různé, diskuse 

5. Návrh a schválení usnesení 

 

Program byl jednomyslně schválen.  

 

ad 1. Úvod: 

Školská rada vzala na vědomí, že jejími novými členy jsou paní Mgr. Eva Pozníková a pan 

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

 

ad 2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady: 

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

2019. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.  

 

ad 3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2019: 

Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2019. Pokud jde o provozní rozpočet, tak 

ten je dostačující. Škola bude muset pořídit novou pánev do školní jídelny (v ceně cca 

800.000,- Kč), bude řešeno žádostí o zvláštní investici.  

 

Poměrně dobře naplněný pro tento rok je i rozpočet mzdový, samostatnou kapitolu tvoří 

finance na inkluzi v hodnotě cca 2.000.000,- Kč. Normativ na žáka byl zvýšen na 14.500,- 

Kč, faktický příjem školy je ale výrazně nižší, přibližně 8.500,- Kč na žáka. Bylo by žádoucí 

tento rozdíl minimalizovat a škole poskytovat částku bližší stanovenému normativu.  

  

ad 4. Různé, diskuse: 

- Ředitel školy informoval o tom, že v lednu ve škole proběhla inspekční činnost 

provedená Českou školní inspekcí. Byly zjištěny drobné dílčí nedostatky, celkové 

hodnocení je dobré.  

- V pátek 12.4. a sobotu 13.4.2019 bude probíhat zápis do prvních tříd, očekává se 

naplnění celkem tří prvních tříd. V Hradci Králové byla zavedena elektronická forma 

zápisu, což zjednodušuje administrativu při samotném zápisu ve škole. 
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- Školu trápí pokračující nemožnost užívat umělou trávu na školním hřišti. Tento stav 

trvá již cca 2 roky. Statutární město Hradec Králové vyhrálo soudní spor 

s dodavatelskou firmou, která je povinna zjednat nápravu. Hřiště ve stávajícím stavu 

nemůže využívat ani veřejnost. 

- Ve škole pokračují projekty. Nejpřínosnějším z nich jsou „Šablony II“, které mimo 

jiné umožňují činnost školního psychologa na polovinu úvazku. Činnost psychologa 

ve škole je velmi přínosná a hojně využívaná, bylo by žádoucí rozšířit dobu jeho 

působení ve škole na plný úvazek. Projekt „Šablony II“ dále umožňuje přítomnost 

školních asistentů v družině, což je hodnoceno rovněž velmi kladně. V rámci tohoto 

projektu probíhá dále řada doučovacích kurzů, čtenářské kluby, atd., jedná se o velmi 

praktický projekt.  

- Ve škole je dále realizován projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 

předmětů“.   

 

ad 5. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 9.4.2019: 
Školská rada: 

Bere na vědomí: 

1. Rozpočet školy na rok 2019. 

2. Další zasedání školské rady se uskuteční v úterý 22.10.2018 v 16.00 hod. v knihovně 

školy.   

Ukládá řediteli školy: 

1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 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 

 

 

 

 


