
Zápis z jednání školské rady ze dne 21. října 2015 

Přítomni: 

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

zástupci rodičů: pí. Michaela Křížová 

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

omluven: p. Roman Loskot 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 22. dubna 2015 

2) schválení výroční zprávy školy 

3) projednání závěrů ČŠI 

4) informace ŘŠ  

5) diskuse 

6) závěr 

Ad1)  

-ŠR projednala zápis minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad2) 

-ŠR projednala a schválila výroční zprávu školy (po předchozím elektronickém 

odsouhlasení ze strany všech členů ŠR dne 15. 10. 2015) 

 

Ad3) 

-ŠR se seznámila se zprávou školní inspekce, která proběhla v dubnu 2015 

 

Ad4) 

-dokončení projektu z dotace EU „Tablety do škol“ v celkovém objemu 614 000 Kč 

-nové projekty: 

1)“Rádi cestujeme do zahraničí“ – částka 744 277 Kč 

-výjezdy žáků a učitelů do Německa, Rakouska a V. Británie 

2)dílny ZŠ a MŠ HK-Kukleny – částka 204 112 Kč 

-možnost dovybavení školních dílen potřebnými pomůckami, nářadím a nábytkem 

-volnočasové aktivity 

„Pohyb a míč“ – částka 9000 Kč 



– podpora sportovních aktivit  

-projekty v rámci města  

IROP: možnost dovybavení odborných učeben (přírodopis, chemie, ICT) 

MAP: možnost čerpat menší finanční částky na projekty menšího rozsahu 

-další informace: 

-škola nadále pokračuje v tradičních akcích, které ji pomáhají propagovat u 

veřejnosti:např. týden otevřených dveří v 1. třídách, Kukleňáček, adventní koncerty ad. 

-ŘŠ za účelem propagace ZŠ navštěvuje spádové školy v okolí (Kratonohy, Praskačka, St. 

Žďánice), pozitivní ohlasy 

-proběhla inspekce ve školní jídelně – výsledek: bez připomínek 

 

Ad 5) 

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

-pan Havrda upozornil na návrat těžké (nákladní) dopravy na Pražskou ulici, škola poučí 

žáky o nutnosti dbát na zvýšenou opatrnost při přecházení ulice, resp. jízdě na kole 

 

Ad 6) 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 19. 4. 2016 v 15 hodin 

 


