
Zápis z jednání školské rady ze dne 20. dubna 2017 

Přítomni: 

zástupce magistrátu 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 18. října 2016 

2) informace ŘŠ 

3) diskuse 

4) závěr 

Ad1) 

- ŠR projednala zápis minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad2) 

informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy 

:   

a) mzdový – po úpravách velmi těsně dostačující 

b) provozní – dostačující, přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce 

c)finanční dary od Spolku rodičů: 

-nový plot u ŠD:  35 000,- 

-vybavení akvária:  20 000,- 

Technika pro ozvučení haly: 10 000,-        

 

z provozního rozpočtu byly financovány tyto akce:  

-klub: nová čistící zóna, nové umyvadlo se skříňkou, koberec 

-červená hala a chodby: nový nábytek (skříně a lavice) 

-nové obložení a vitríny při vstupu na II. Stupeň 

-ŠD: nové podlahy (financováno TS HK) 



 

informace o zápisu 

-zapsáno 24 (resp. 25) žáků do 1. tříd (16 spádových, 8 mimo), z MŠ Markova 16 
dětí z 18, z MŠ Plačice 4 z 8 

-celkem 30 žáků, 6 odkladů 

 

akce podporující zájem budoucích prvňáků a žáků 6. tříd 

-návštěvy vedení školy v MŠ a setkávání se s rodiči 

-návštěvy žáků ZŠ se svými učitelkami v MŠ 

-propagace naší školy v tisku 

-sportovní akce školy 

-kulturní akce: karneval, Mikuláš, koncerty 

-výjezdy ředitele školy do „partnerských“ škol v Praskačce, Stěžerách a 
Kratonohách – besedy se žáky i jejich rodiči 

-přátelská utkání kuklenských žáků s přespolními žáky, návštěvy/prohlídky naší 
školy 

-distribuce propagačních materiálů o naší škole 

-určení spádové školy 

-vyjednává se posílení spoje č. 26 na lince Stěžery – Kukleny 

 

informace o rozmístění tříd I. stupně a ŠD 

-všechny třídy a ŠD budou umístěny v pavilonu I. stupně 

-výhody: veškerá výuka a kulturní akce probíhají bez přesunu dětí/resp. učitelů 
(týká se např. výuky Aj, Tv), v dosahu PC učebny, odborná učebna Hv, sportovní 
hala, před pavilonem odpočinkový zelený prostor 

 

projekty EU - Šablony 

-škola čerpá v celkové výši 1 373 431 Kč: chůva, asistent pedagoga, školní 
psycholog od 1. 9. 2017, další vzdělávání pedagogů, doučování 

 



 

kulturní akce 

- Jarní hraní (kytarový koncert, divadlo)  

-v dubnu akce ke Dni Země (tzv. Týden Země) 

-Den dětí, školy v přírodě 

-v červnu pětidenní vodácký kurz na horní Vltavě pro žáky devátých ročníků 

-na konci šk. roku slavnostní rozloučení s devátými třídami, na němž se finančně 
podílí komise místní samosprávy z Kuklen 

 

Ad3) 

-pan Havrda: dotaz na stav školní zahrady - zde je nutná údržba zeleně a oprava 
příslušenství, možnost jednat o dotaci od KMS Kukleny 

-na hraně školního pozemku u parkoviště polikliniky zbourána cihlová zeď – 
nevyjasněné vlastnictví 

 

 

Ad4) 

-ŠR konstatuje, že ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné stížnosti a připomínky 

-ŠR vítá a oceňuje prezentaci školy (akce školy, inzerce a mediální prezentace), 
kde se veřejnost může seznámit s fungováním školy, jejími akcemi a úspěchy 

-ŘŠ doporučeno jednat s KMS o příspěvku na úpravu školní zahrady a vybavení, 
plánuje se zde relaxační travnatý prostor pro žáky  

-vzhledem ke končícímu mandátu současné školské rady proběhnou v listopadu 
2017 volby do nové ŠR 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: ve čtvrtek 26. 10. v 15 hodin 

 

V Hradci Králové dne 9. 5. 2017   Za ŠR zapsal Michal Herink 

 


