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Zápis z jednání školské rady ze dne 26. dubna 2018 

Přítomni: 

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

zástupci rodičů: pí Kateřina Kotková, pí. Michaela Křížová (omluvena) 

zástupci školy: p. Pavel Hebelka (ŘŠ), p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. Michal Herink 

 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé ŠR ze dne 23. října 2017 

2) volby do ŠR 

3) informace ŘŠ  

4) diskuse 

5) závěr 

Ad 1)  

- ŠR projednala zápis minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad 2) 

-předsedou ŠR zvolena pí. Kotková, místopředsedou Ing. Havrda, zapisovatelem 

Mgr. Herink 

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

 

Ad 3) 

Informace ředitele školy o rozpočtu: 

 a) mzdový – dostačující, vyrovnaný 

 b) provozní – dostačující 

 

Informace ředitele školy o projektech, opravách, rekonstrukce, personálie 

-ITI projekt: celková rekonstrukce a vybavení odborných učeben včetně 

kabinetů (Př, Ch, F, Inf), schválen, termín realizace – letní prázdniny 
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-rekonstrukce podlah v učebnách Z a Vv (bude realizováno TS HK během letních 

prázdnin) 

-pokračuje projekt EU - Šablony 

-úpravy v areálu ŠD: nový plot s brankou u budovy ŠD a úprava zeleně tamtéž, 

nový nábytek pro šatnu, nová herna pro pohybové hry,  

-nový nábytek do kanceláře vedoucí ŠJ 

-oprava ochranného pletiva všech venkovních sportovišť 

-nové umístění tříd na I. stupni se osvědčilo a funguje ke spokojenosti dětí i 

rodičů 

-jedná se o pronájmu prostoru nad ŠJ pro potřeby Ekologického střediska 

SEVER 

-od března pracuje ve škole nový školník p. Miloš Marek 

 

informace o zápisu 

- zapsáno 19 dětí, 3 odklady 

 

akce školy  

-vedení školy pokračuje v aktivitách podporujících zájem a získávání žáků -  

budoucích prvňáků a žáků 6. tříd: 

 - návštěvy vedení školy v MŠ a setkávání se s rodiči 

 - návštěvy žáků ZŠ u dětí v MŠ 

 - propagace školy v tisku 

 - sportovní a kulturní akce (karneval, Mikuláš, koncerty) 

 - výjezdy vedení školy do „partnerských“ škol v Praskačce, Stěžerách  

a Kratonohách 

- distribuce propagačních materiálů o škole 

-nový školní časopis „Kuklenské školní okénko“ v digitálním i tištěném 

provedení 
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- nové webové stránky školy s větším uživatelským komfortem 

 - koncert ke Dni matek 

 - akce pořádané ke Dni Země („týden“ Země) 

 - Letní koncert 

 - vodácký kurz na Vltavě pro žáky 9. ročníků a výběr žáků 8. tříd 

 - noc s Fair Trade 

 - exkurze do Vídně 

  

další informace: 

-MM HK vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele ZŠ 

-na sousední parcele (vedle školního hřiště) se projednává záměr po demolici 

stávající budovy č. p. 183 realizovat výstavbu pětipodlažního bytového domu se 

63 byty (z toho cca 42 1+KK), včetně navazujících stavebních úprav okolí. 

Členové Školské rady diskutovali o vhodnosti situování bytového domu na 

hranici pozemku školy v bezprostředním sousedství se školním hřištěm a o 

možných problémech soužití s jeho obyvateli a doporučili vedení školy sledovat 

vývoj záměru. 

 

Ad 4) - diskuse 

-p. Havrda ve stručném souhrnu informoval o kontrolách odboru školství a 

vyzvedl klady dosavadního fungování školy  

-p. Havrda informoval členy ŠR o připravovaných stavebních a dopravních 

projektech v městské části Kukleny:  

-  zdvojkolejnění pardubické a pražské trati s navazujícími úpravami 

přejezdů včetně kompletní rekonstrukce kuklenského podjezdu 

- plán na revitalizaci Pražské třídy a rekonstrukci křižovatky ulic Pražská 

a Pardubická – probíhá zpracovávání projektové dokumentace 

- v prostoru bývalé koželužny se zpracovává projektová dokumentace 

Domu pro seniory s celkovou revitalizaci okolí 
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Ad 5) - závěr 

 -ŠR děkuje vedení školy za dobře odvedenou práci a za úsilí věnované rozvoji 

školy 

-do poloviny října bude vyhotovena výroční zpráva školy 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 25. 10. 2018 v 15 hodin 

 

V Hradci Králové dne 26. 4. 2018 

Zapsal: Michal Herink 

Za Školskou radu: Alois Havrda 

 


