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Zápis ze zasedání Školské rady 

Základní škola Milady Horákové 258 

Hradec Králové 

 
 

10.10.2012, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 17.30 hod. 

 

Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková, 

pan Vlastimil Ondráček, pan Mgr. akd. soch. Štěpán Málek, paní JUDr. Kateřina Perthenová a 

ředitel školy pan Mgr. Ondřej Fajfr 

 

Jednání zahájil ředitel školy a navrhl program zasedání (podle pozvánky): 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Změny školního řádu 

5. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za rok 2011 - 2012 

6. Různé 

7. Návrh a schválení usnesení 

 

Program byl jednomyslně schválen.  

 

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

Všem členům školské rady bylo zasláno upravené znění školního řádu k odsouhlasení a 

rovněž byla všem členům školské rady zaslána Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 

k prostudování. Školská rada je připravena schválit svůj nový jednací řád. Úkoly z minulého 

zasedání ŠR byly řádně splněny.  

 

ad 3. Schválení jednacího řádu školské rady: 

Školské radě byl předložen návrh Jednacího řádu školské rady při ZŠ Hradec Králové (dále 

jen „jednací řád školské rady“), který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu. Text 

jednacího řádu školské rady bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

Jednací řád školské rady byl jednomyslně schválen.  

 

ad 4. Změny školního řádu: 

Projednány změny školního řádu: 

- Polední pauzy resp. odvolaná hodina – pro děti je zajištěno dohlížené místo (knihovna, 

klubovna). 

- Mimoškolní akce – povinnost písemně oznámit konání alespoň dva dny předem, 

souhlas zákonných zástupců.   

Přílohou školního řádu je klasifikační řád, zachováno původní hodnocení kroužků (pracoval 

úspěšně, pracoval). 

Změny školního řádu byly jednomyslně schváleny.  

 

ad 5. Schválení výroční zprávy: 

Školská rada byla seznámena a projednala výsledky činnosti školy. Pochvala za velké 

množství dětí úspěšně reprezentujících školu (olympiády, šachy, přespolní běhy, odznak 
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zdatnosti atd.), úspěšní i pedagogové (paní učitelka Kroniková, mistryně světa). Fotbalová 

školička oddělena od školy. 

Vyjádřena pochvala panu řediteli za zachování kontinuity školy a její dobré vedení. Rovněž 

vyjádřena pochvala celému pedagogickému sboru za výbornou spolupráci.   

Výsledky hospodaření školy jsou uspokojivé, za rok 2011 hospodaření skončilo přebytkem.  

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.  

 

ad 6. Různé: 

- SRPŠ: Školská rada byla informována o vzniku a zahájení činnosti Sdružení rodičů a 

přátel Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, o.s. (dále jen „SRPŠ“). 

Možnost čerpání dotací a grantů z rozpočtu města.  

- Prodej potravin: Tlumočeno přání rodičů ohledně sortimentu v bufetu v přízemí, aby 

se zde neprodávaly zdraví škodlivé potraviny jako brambůrky, barvené a chemicky 

upravované sladkosti obsahující velké množství „éček“, atd. Jinak provozovatel bufetu 

chválen za snahu a rozšíření sortimentu o školní potřeby.  

- Prostranství před školou: podařilo se částečně rekonstruovat, před vstupem do školy 

nová hladká plocha, zbývající část bude dokončena pravděpodobně v létě 2013. 

- Záchody pod jídelnou, u družin a tělocvičen – ve velmi špatném stavu, staré desítky 

let, zažádáno o finance na jejich rekonstrukci. 

 

ad 7. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 10.10.2012: 
Školská rada: 

Bere na vědomí a schvaluje: 

1. Jednací řád školské rady 

2. Školní řád 

3. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za rok 2011 - 2012 

4. Další zasedání školské rady na středu 17.4.2013, 17.30 hod., knihovna školy  

Ukládá řediteli školy: 

1. Zaslat členům ŠR návrh rozpočtu na rok 2013 před zasedáním školské rady 17.4.2013 

k prostudování. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  

Jednání ukončeno ve 20.00 hod. 

 

Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová  

Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková 

 

  

 

 


