
Zápis z jednání školské rady ze dne 23. října 2017 

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), p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. Michal Herink 

 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 20. dubna 2017 

2) schválení výroční zprávy školy 

3) informace o úpravách ŠVP a schválení úprav 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 ŠVP 

-ŠR schválila úpravy ve školním řádu (po předchozím elektronickém 

odsouhlasení všech členů ŠR ) k 1. 9. 2017 

 

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 volnočasových aktivit MMHK a Spolku rodičů a přátel Základní a Mateřské 

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

 

-akce školy, aktivity, rekonstrukce a připravované projekty 

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

 -adaptační kurzy žáků 6. ročníků, 7. ročníků a tř. 8.B 

-nové týpí na zahradě školní družiny 

-prezentace sportu v rámci prevence sociálněpatologických jevů: Author – Back 

to school 

-Den s Policií ČR – sportovní den (tým našich žáků získal 1. místo) 

-spolupráce s MŠ, společné akce se žáky ZŠ 

-Kukleňáček (od 2. listopadu) 

-spolupráce s MŠ – návštěvy dětí v ZŠ a návštěvy učitelek 1. a 2. stupně v MŠ 

-výuka Aj na MŠ Plačice 

-od 1. 1. přibude 3. hod TV (sportovní hry) v rámci projektu hodina pohybu 

navíc ve školní družině 

-nadále pokračuje prevence kriminality: zajištění bezpečnosti na přechodu pro 

chodce v Zelené ulici, monitoring okolí školy 

 

-dokončena II. etapa rekonstrukce kotelny 

-výměna topení v objektu dílen (domeček na hřišti) 

-přesun dvou oddělení školní družiny z objektu školní jídelny s vybavením, 

výmalba, nové koberce 

-přestěhování 1. a 2. třídy z objektu ŠJ s vybavením včetně interaktivních tabulí 

a koberců 

-nová čistící zóna v respiriu na I. stupni pro příchozí děti ze školní družiny 

-elektrický vrátný s kamerovým systémem pro školní družinu 



-malování v učebnách a na chodbách I. a II. stupně, školní družiny, školní 

jídelny, MŠ 

-nákup multifunkční elektrické pánve  

-oprava velké části propadlého chodníku u školní jídelny 

-příprava na rekonstrukci odborných učeben (v rámci projektu ITI) – v procesu 

schvalování (jedná se o učebny Ch, F, Př a počítačové učebny ) 

 

Projekty EU – Šablony (Personální podpora – ZŠ a MŠ HK Kukleny, Pražská 198) 

-škola čerpá v celkové výši 1 373 431 Kč: chůva, asistent pedagoga, školní 

psycholog od 1. 9. 2017, další vzdělávání pedagogů, bezplatné (dotované) 

doučování M pro II. stupeň, Aj pro I.-II. stupeň, doučování 1.A 

-v rámci MŠ další vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči, stáže v jiných MŠ 

 

Ad 5) 

-ŠR byla informována o účasti školy na projektu vybavení odborných učeben 

(ITI) a žádá vedení školy o aktivní sledování 

ŘŠ informoval ŠR o opakované žádosti TS HK na rekonstrukci přístupového 

chodníku do školy (vchod pro děti), který je v havarijním stavu a ohrožuje 

bezpečnost chodců. ŠR podporuje úsilí ŘŠ a žádá TS HK o zařazení rekonstrukce 

do plánu oprav 

-p. Moníková se dotazovala na počet neomluvených hodin na 1. a 2. stupni, ŘŠ 

vysvětlil postup školy při absencích žáků, konstatoval, že počet zameškaných 

neomluvených hodin klesá 

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

(finance v závislosti na počtu žáků) 

 

 

Ad 6) 

-ŠR v současném složení končí k 31. 12. 2017, v listopadu proběhnou nové 

volby z řad pedagogických pracovníků a rodičů 



-ŠR děkuje vedení školy za spolupráci a za úsilí, které věnuje rozvoji školy 

-vedení školy děkuje ŠR za konstruktivní přístup a podněty k provozu základní 

školy a záležitostí týkající se školy 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 26. 4. 2018 v 15 hodin 

 


