
Zápis ze zasedání školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 

12. 10. 2022, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 16.00 hodin 

Přítomni: Mgr. Zdeňka Andrlová, Mgr. Tereza Procházková, doc. PhDr. Pavel Vacek, 

Tereza Čtvrtečková, Mgr. Martin Špliňo, Irena Mizerová a ředitel školy Mgr. Ondřej 

Fajfr 

 

Jednání zahájil ředitel školy a navrhl program zasedání. 

Program: 

1. Schválení jednacího řádu školské rady 

2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021- 2022 

4. Různé, diskuse 

5. Návrh a schválení usnesení 

 

Úvod: 

 

Ředitel školy přivítal přítomné na zasedání školské rady a představil nové členy 

školské rady - za zřizovatele Terezu Čtvrtečkovou, za zástupce rodičů Irenu 

Mizerovou, za ZŠ M. Horákové Mgr. Terezu Procházkovou. 

 

ad 1. Schválení jednacího řádu školské rady. 

 

ad 2. Proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady. Všichni členové 

školské rady volí za předsedkyni školské rady Irenu Mizerovou a za místopředsedu 

Mgr. Martina Špliňa. 

 

ad 3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-

2022. 

Všichni členové školské rady byli ještě před zasedáním školské rady seznámeni 



s Výroční zprávou o činnosti školy. 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 seznámil školskou radu s informacemi: 

- O situaci ve škole ohledně ukrajinských žáků (33 žáků) 

- Škola určená pro výuku cizích jazyků 

- Šablony „JAK“  

- inkluze – problematičtí žáci, výběr asistentů 

ad 5. Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 12. 10. 2022 

 

Školská rada schvaluje: 

- zvolení za předsedkyni školské rady Irenu Mizerovou a za místopředsedu Mgr.    

Martina Špliňa. 

- jednací řád školské rady. 

- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021 - 2022. 

Bere na vědomí: 

Další zasedání školské rady se uskuteční ve středu 15.3 2023 v 16.00 hodin v 

knihovně školy. 

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

 

Zapsala: Mgr. Tereza Procházková 

Zápis ověřila: Mgr. Zdeňka Andrlová 
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