
Zápis z jednání školské rady ze dne 18. října 2016 

Přítomni: 

zástupci statutárního města HK: pí. Libuše Moníková, p. Alois Havrda 

zástupci rodičů: pí. Michaela Křížová, p. Roman Loskot 

zástupci školy: p. Pavel Hebelka (ŘŠ), pí. Olga Šrámková, p. Michal Herink 

 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 19. dubna 2016 

2) schválení výroční zprávy školy 

3) informace o úpravách Charakteristiky ŠVP a schválení dodatků ve školním 

řádu po novelizaci školského zákona 

4) informace ŘŠ  

5) diskuse 

6) závěr 

Ad 1)  

- ŠR projednala zápis minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad 2) 

-ŠR projednala a schválila výroční zprávu školy  

 

Ad 3) 

-ŠR bere na vědomí úpravy Charakteristiky ŠVP 

-ŠR schválila úpravy ve školním řádu v platném znění včetně dodatků (po 

předchozím elektronickém odsouhlasení všech členů ŠR ) 

 

Ad4) 

-škola v tomto školním roce pořádá tradiční akce, které ji pomáhají v propagaci: 

Mikulášská besídka, diskotéka na I. stupni, adventní koncerty, vánoční prodejní 

výstava, den otevřených dveří), na tyto akce škola čerpá dotace z fondu 



volnočasových aktivit MMHK a Spolku rodičů a přátel Základní a Mateřské 

školy, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198 "z. s." (dále jen Spolek) 

-akce školy a další aktivity 

-výjezdy žáků do zahraničí v rámci vánočních svátků (Německo) 

 -adaptační kurzy žáků 6. ročníků 

-Zpravodaj školy v novém formátu: 20 stránek v barevném provedení 

-příprava Šablon v 2. pololetí šk. roku: plán na získání financí pro rozvoj školy 

(školní psycholog, doučování, další vzdělávání pedagogů) 

-spolupráce s MŠ, společné akce se žáky ZŠ 

-Kukleňáček (od listopadu) 

-podzimní návštěvy spádových škol za účelem propagace naší školy: Praskačka, 

Stěžery, Kratonohy 

-žáci 2. stupně zapojeni do akce „Celé Česko čte dětem“ 

-prevence kriminality: zajištění bezpečnosti na přechodu pro chodce v zelené 

ulici, monitoring okolí školy 

-renovace v prostorách klubu školní družiny: nová výmalba v šatně, nová čistá 

zóna, nová termonádoba, v plánu výměna koberce 

-provozní úpravy: nová světla v hale, školní budova - nové kotle, výmalba 

prostor, MŠ Plačice - střecha 

 

Ad 5) 

-p. Moníková zmínila velký počet neomluvených hodin na 1. a 2. stupni, ŘŠ 

zdůvodnil postup školy při absencích žáků 

-p. Moníková informovala o okolnostech čerpání dotací na volnočasové aktivity 

-p. Havrda informoval o očekávaném dopadu otevření nákupního centra 

Aupark na dopravní situaci na křižovatce Koruna a přilehlých komunikací 

-trvá problém zvýšené dopravní zátěže na Pražské ulici, škola žáky průběžně 

nabádá ke zvýšené opatrnosti při přecházení ulice, resp. jízdě na kole 

 



Ad 6) 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 20. 4. 2017 v 15 hodin 

 


