
Zápis k jednání schůze školské rady ze dne 22. dubna 2015 

Přítomni: 

zástupci 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 (ZŘŠ), p. Michal Herink 

Program: 

1)    kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 14. října 2014 

2)    volba do ŠR 

3)    informace ŘŠ 

4)    diskuse 

5)    závěr 

Ad 1 

 průběžně probíhá realizace ochrany fasády staré budovy proti holubům 

 ŠR informována p. Havrdou o dalších krocích podnikaných v projektu 

rekonstrukce Pražské ulice (zejména křižovatek na exponovaných místech) 

 pokračuje spolupráce ZŠ jako fakultní školy s UHK, její studenti absolvují na ZŠ 

náslechy i praxe 

 pokračují sportovní, kulturní a hudební akce školy, Den dětí, třídy se účastní 

poznávacích exkurzí a výměnných pobytů v zahraničí, v dubnu ekologické 

aktivity ke Dni Země 

Ad 2 

 předsedou ŠR zvolen p. Ing. Loskot, místopředsedkyní p. Mgr. Křížová, 

zapisovatel Mgr. Herink 

 ŠR projednala a schválila jednací řád (dostupný i na webových stránkách školy) 

Ad 3 

 informace o rozpočtu: 

o a) mzdový – dostačující, velmi těsně vyrovnaný 

o b) provozní – dostačující i přes snížení prostředků 

 vzhledem k úsporám energií byly financovány z provozního rozpočtu tyto akce: 

rozšíření WIFI sítě po celém areálu školy, dovybavení Knihária, malování dalších 

prostor školy (šatny u haly, kanceláře), nové interiérové dveře v celé škole, 



opravy audiovizuální techniky, keramické tabule pro 2. stupeň, dovybavení 

žákovské kuchyňky, nový nábytek do kanceláře 

 velké investiční akce: výměna kotlů, výměna svítidel, rozdělení topných okruhů, 

prolézačky pro děti ve školní družině, nákup mycího stroje pro údržbu palubovky 

v hale škola průběžně čerpá prostředky z dotace EU v celkovém objemu 614 000 

Kč: využití: PC síť po celé škole, vzdělávání pro učitele – tablety do škol, výukové 

programy, učebnice 

 využití dotace od MMHK pro školu: 37 500 Kč: soutěže, turnaje, kulturní 

vystoupení 

 využití dotace od MMHK pro SRPŠ: 15 000 Kč: volejbal, míčové hry 

 pokračují kulturní a hudební akce školy, kromě tradičních aktivit nově Jarní hraní 

(kytarový koncert, divadlo) – první akce 19. 4. od 18:00 

 na konci šk. roku proběhne slavnostní rozloučení s devátými třídami, na němž se 

finančně podílí komise místní samosprávy z Kuklen a Plačic 

 probíhá postupná revitalizace školní zahrady, odstranění přestárlých dřevin, 

obnovování zeleninových záhonů a ovocných stromů a keřů 

 rozvíjí se projekt FAIRTRADE, žáci se účastní souvisejících aktivit, dále se 

seznamují s myšlenkou spravedlivého odměňování pracovníků v rozvojových 

zemích a trvale udržitelného rozvoje tamtéž 

Ad 4 

 ŠR konstatuje, že ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné připomínky 

 budova v Zelené ulici potřebuje opravu omítky 

 pan Havrda informoval o studii na rekonstrukci Pražské ulice 

 termín opravy mostku přes náhon: nejdříve na podzim 

Ad 5 

 do poloviny října bude vyhotovena výroční zpráva školy 

 schválen termín příštího zasedání ŠR: 21. 10. v 15 hodin 

 


