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Zápis z jednání Školské rady ze dne 25. října 2018 

Přítomni: 

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

Eva Pozníková 

zástupci rodičů: pí Kateřina Kotková, pí. Michaela Křížová  

zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. 

Michal Herink 

 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 26. dubna 2018 

2) schválení jednacího řádu ŠR 

3) projednání a schválení Výroční zprávy školy za období 2017/18 

4) informace ŘŠ 

5) diskuze 

6) různé 

7) závěr 

-členové ŠR souhlasí, aby stálým hostem na jednání ŠR byl p. ředitel M. 

Hušek, 

-členové ŠR berou na vědomí přítomnost hosta p. E. Pozníkové  

Jednání : 

 

Ad 1)  

- ŠR projednala zápis minulé Školské rady – schváleno bez připomínek 

Ad 2) 

-ŠR projednala a schválila Jednací řád ŠR – viz příloha (dostupný i na webových 

stránkách školy) 

Ad 3) 

- ŠR projednala a schválila Výroční zprávu školy za období 2017/18 
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Ad 4) úspěšná realizace ITI projektu: proběhla celková rekonstrukce a vybavení 

odborných učeben včetně kabinetů (Př, Ch, F, Inf), v současné době jsou 

všechny učebny v provozu, pokračují dodávky vybavení  

-proběhla rekonstrukce podlah v učebnách Z a Vv (realizováno TS HK) 

-permanentní vylepšování školního webu - nové tiskopisy pro rodiče 

-využití původního zánovního nábytku v rekonstruovaných učebnách pro 

použití v dalších třídách a kabinetech  

- probíhá rekonstrukce střechy v MŠ Markova 

- před dokončením je oprava bytu školníka v budově školy 

Výhled do roku 2019: 

-připravuje se oprava chodníku v prostoru šk. klubu a respiria – nový chodník 

bude vyzdvižen o 15 cm výše – vyrovnání terénu a zlepšení bezpečnosti chodců 

-chystá se rekonstrukce historických vchodových dveří ve staré budově 

-bude probíhat výměna zářivek v areálu školy - dokončení 

-připravuje se rekonstrukce zázemí sportovní haly (sprchy, šatny) 

-v objektu školní jídelny došlo k pronájmu prostor pro potřeby Ekologického 

střediska SEVER a pěvecké agentury p. Hubáčkové 

-připravuje se revitalizace zeleně v prostoru před budovou I. stupně 

-plánuje se výměna topení v MŠ Plačice (zpracování projektové dokumentace) 

-zapojení do projektu Šablony II. 

Ad 5) 

-dotaz p. Havrdy na spolupráci ZŠ a MŠ v otázce přechodu žáků do 1. tříd, je 

třeba prohloubit spolupráci obou stran a aktivně spolupracovat se spádovými 

školami v obcích. Prezentovat rodičům nové vybavení ZŠ a její možnosti. 

-odpověď ŘŠ: vedení školy pracuje na rozvoji intenzivnější spolupráce, v MŠ 

působí školní psycholožka, probíhá kroužek Aj, plánuje se modernizace 

interiéru MŠ Plačice, zavedeno pravidelné setkávání VU s ŘŠ 

-p. Moníková konstatovala, že škola má nadprůměrný počet neomluvených 

hodin na žáka v rámci hradeckých škol 
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-odpověď ŘŠ: Tento fakt vyplývá ze sociálního složení žáků a týká se určité 

sociálně vyloučené skupiny dětí, škola těmto dětem věnuje zvýšenou 

pozornost. Velké procento neomluvených hodin jde na úkor několika málo 

jedinců. 

-dotaz p. Moníkové na strategii školy, která povede ke zvýšení počtu žáků 

-odpověď ŘŠ: Práce na tvorbě dobré pověsti školy, „servis“ pro rodiče ZŠ i MŠ, 

pokračování v projektu Kukleňáček, navázání spolupráce s místní samosprávou.   

Pokračovat budeme i v nastolené spolupráci se spádovými ZŠ. Intenzivnější 

spolupráce s MŠ – pracujeme na získání většího pocitu sounáležitosti se školou, 

propagace školy (nástěnky, školní časopis, společné akce atd.). Zrychlíme 

tempo modernizace školy ve všech směrech (vybavení, technologie, skladba 

předmětů). Využijeme nabízené možnosti  – EVVO program (SEVER – regionální 

garant ekologické výchovy – sídlí ve škole), SH - snaha o drobnou stavební 

úpravu prostor bývalé sauny – zvýšit o čtvrtinu možnosti využití časů v hale, 

rozšířit nabídku sportování našim žákům.  

-p. Moníková oznámila ukončení své činnosti ve ŠR a informovala, že Rada 

města jmenovala členem ŠR p. Evu Pozníkovou. 

Ad 6) 

-ke ŠR nebyly doručeny žádné stížnosti ze strany rodičů  

-ŠR konstatuje se znepokojením, že za současného stavu je Pražská ulice 

dopravně přetížena a pro chodce (žáky) narůstá riziko úrazu. ŠR žádá ŘŠ, aby na 

tuto problematiku upozorňoval na jednáních s Magistrátem. 

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

projektech, především se jedná o připravovanou rekonstrukci Pražské ulice, 

včetně úpravy křižovatek ulic Pražská - Pardubická a Pražská - Zelená. 

V současné době je před dokončením projektová dokumentace pro územní 

řízení. 

Ad7) 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 28. 3. 2019 v 15 hodin 

V Hradci Králové dne 25. 10. 2018 

 

Zapsal: Michal Herink       
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Za ŠR: Alois Havrda 


