Zápis ze zasedání Školské rady
Základní škola Milady Horákové 258
Hradec Králové
17.4.2013, knihovna ZŠ, jednání zahájeno v 17.30 hod.
Přítomni: paní Soňa Nováčková, paní Mgr. Zlata Kesslerová, paní Mgr. Libuše Moníková –
nepřítomna omluvena, pan Vlastimil Ondráček, pan Mgr. akad. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady
Hodnocení rozpočtu školy na rok 2013
Šetření České školní inspekce
Školní vzdělávací program
Školní hřiště
Další kontroly ve škole
Různé
Návrh a schválení usnesení

Program byl jednomyslně schválen.
ad 2. Kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady:
Všem členům školské rady byl předložen k prostudování schválený rozpočet školy na rok
2013. Úkoly z minulého zasedání ŠR byly řádně splněny.
ad 3. Hodnocení rozpočtu školy na rok 2013:
Školské radě byl předložen rozpočet školy na rok 2013. Z rozpočtu vyplývá, že mzdy
zaměstnanců školy zůstanou přibližně stejné, došlo k navýšení rozpočtu v části týkající se
učebních pomůcek, bude tak moci dojít například k pořízení nových učebnic apod.
K navýšení došlo rovněž u provozního rozpočtu u zřizovatele, a to přibližně o 150.000,- Kč.
Rozpočet školy tak hodnocen jako dostačující a školskou radou byl jednomyslně schválen.
ad 4. Šetření České školní inspekce:
Ředitel školy informoval školskou radu o tom, že na škole proběhla kontrola České školní
inspekce, přičemž nebyly shledány žádné vážnější nedostatky. Bylo zjištěno pouze nepatrně
vyšší procento vyučovacích hodin, které odpadávají, místo aby byly nahrazeny suplováním.
Děje se tak zejména z ekonomických důvodů, suplování je pro školu nákladné. Ředitel školy
vydal směrnici, která by odpadávání hodin měla omezit.
ad 5. Školní vzdělávací program:
Do školního vzdělávacího programu byly zakomponovány již dříve odsouhlasené změny,
například výuka anglického jazyka od 1. tříd, snížena kapacita počtu žáků na 800 z původních
940. Ministerstvo školství ČR vydalo rámcový vzdělávací program, na základě kterého škola
bude muset zpracovat opět nový školní vzdělávací program, jehož součástí bude například
povinnost vyučovat druhý cizí jazyk od 7. třídy. Škola je připravena nabídnout volbu
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německého nebo ruského jazyka. Dojde tak k zániku ostatních volitelných předmětů. Nový
školní vzdělávací program vstoupí v platnost od 1.9.2013.
ad 6. Školní hřiště a prostranství před školou:
Rekonstrukce školního hřiště dokončena a předána, zjištěna však řada nedostatků, pracuje se
na jejich odstraňování. V rámci výstavby se podařilo ušetřit část financí a mohlo tak dojít
k pořízení dalšího vybavení hřiště, včetně nových šaten a kompletního oplocení, což je velkou
výhodou. Vysloveno poděkování panu Ondráčkovi za pomoc při realizaci projektu.
V průběhu letošního roku rovněž dojde k dokončení povrchových úprav prostranství před
školou.
ad 7. Další kontroly ve škole:
Škola byla podrobena i dalším kontrolám, a to především z Ministerstva školství ČR. Na
školu kladeny vysoké nároky při zpracování žádostí o granty. Zjištěny drobné formální
nedostatky, řízení bude nadále pokračovat. Doufáme, že vyhraje zdravý rozum.
ad 8. Různé:
- K výměně oken školy dojde nejpozději v průběhu příštího roku, zvažuje se i možnost
zateplení obvodových zdí.
- Pan Málek přislíbil pomoc s grafickou výzdobou spojovacích chodeb školy, děkujeme.
- Blíží se tradiční akce pořádané školou, a to Pochod za sluníčkem dne 18.5.2013
(zakončení opékáním buřtů + občerstvení, možná živá hudba), 23.5.2013 vernisáž
v prostorách školy.
- Ve spolupráci se SRPŠ školy snaha o realizaci projektu úprav školního družinového
hřiště a asfaltových atrií.
- Do školy zatéká, nejhorší situace na konci chodby v prvním patře u družinek. Možnost
opravy projednána s panem Ondráčkem.
- Vyjádřeno poděkování řediteli školy i celému pedagogickému sboru za výborný
přístup k dětem a vysoké osobní pracovní nasazení.

ad 9. Usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 17.4.2013:
Školská rada:
Bere na vědomí a schvaluje:
1. Rozpočet školy na rok 2013
2. Školní vzdělávací program
3. Další zasedání školské rady na podzim 2013, středa 17.30 hod., knihovna školy,
konkrétní termín bude upřesněn po dohodě s paní Moníkovou
Ukládá řediteli školy:
1. Zaslat členům ŠR Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 před zasedáním školské
rady k prostudování
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Jednání ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: JUDr. Kateřina Perthenová
Zápis ověřila: paní Soňa Nováčková
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