
Zápis z jednání Školské rady ze dne 22. dubna 2016 

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 (ZŘŠ), p. Michal Herink 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 21. října 2015 

2) informace ŘŠ 

3) diskuse 

4) závěr 

Ad1) 

- ŠR projednala zápis minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad2) 

-informace o rozpočtu:   

a) mzdový – nedostačující: proti loňskému kalendářnímu roku nižší o 328 000Kč 

-důvody: změna platových tabulek (2x), malý počet žáků ve třídách i ve 
skupinách (výuka jazyků, TV, volitelné předměty) 

-pro vyrovnaný rozpočet jsou nutné organizační změny: 

1)od 1. 7. 2016 bude snížen počet pedagogických pracovníků o jednoho v 
důsledku organizační změny na ZŠ (snížený počet tříd na I. stupni) 

2)od 1. 7. 2016 bude mít ZŠ pouze jednoho zástupce ředitele školy 

 

b) provozní – dostačující, zhruba na stejné úrovni jako loni, kdy díky ušetřeným 
energiím byla dosažena finanční úspora 

z provozního rozpočtu byly financovány tyto akce:  

-nová kopírka ve sborovně 

-8 nových nástěnek pro II. stupeň v přízemí 



-bude opravena část povrchu hřiště 

-kontejnery na smíšený odpad (zahrada, dílny) 

-interaktivní tabule do třídy  4.A 

-ve ŠJ oprava odtokových kanálů 

-v MŠ dopadové plochy, výmalba 

nákup pomůcek: 

fyzika (tellurium, Van de Graafův generátor) 

chemie (chemické sklo) 

hudební výchova (Orffovy nástroje) 

další pomůcky na I. stupni, vybavení šk. družiny, kancelářské potřeby pro výuku 

realizované 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 

-dovybavení školních dílen novými pracovními stoly, židlemi a nářadím 

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

hraní (kytarový koncert, divadlo)  

-v předposledním dubnovém týdnu akce ke Dni Země (tzv. Týden Země) 

-na přelomu května a června proběhne pětidenní vodácký kurz na horní Vltavě 

pro žáky devátých ročníků 

-na konci šk. roku proběhne slavnostní rozloučení s devátými třídami, na němž 
se finančně podílí i Komise místní samosprávy Kukleny 

-pokračuje projekt FAIRTRADE, žáci se účastní souvisejících aktivit – 11.-12. 3. 
Noc s Fair Trade, škola získá titul Fairtradeové školy 

-proběhla transformace SRPŠ na Spolek rodičů a přátel Základní a Mateřské 

školy, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 „z s.“ 

Ad3) 

-Školská rada doporučuje ŘŠ zachování 1. a 2. třídy ve stávajících prostorách 

budovy v Zelené ulici, umístění prvních ročníků v Zelené ulici má svoji tradici a 



výhody, které oceňují rodiče, děti i vyučující. K prioritám školy patří umožnit 

dětem-prvňáčkům klidný přechod z MŠ do ZŠ. 

-otázka modernizace prostor školního klubu – v závislosti na finančních 

možnostech nejdříve na podzim 2016 

-v rámci zavádění inkluze do škol bude nutné upravit dosavadní ŠVP, popř. i 

školní řád (změna ŠŘ by podléhala schválení ŠR) 

 

Ad4) 

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

-budova školní jídelny vyžaduje opravu venkovní omítky v přízemí 

-pan Havrda informoval o studii na rekonstrukci prostoru bývalé koželužny, 
plánované výstavbě centra následné péče v Honkově ulici a plánovaných 

dopravních změnách v souvislosti s pracemi na zdvojkolejnění pardubické trati 

 

Ad5) 

-do poloviny října bude vyhotovena výroční zpráva školy 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 18. 10. v 15 hodin 

 

Zapsal:      Předseda ŠR: 

 


