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Zápis z jednání Školské rady ze dne 28. března 2019 

Přítomni: 

zástupci statutárního města HK: p. Eva Pozníková, p. Andrea Turková 

zástupci rodičů: p. Michaela Křížová  

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

Michal Herink 

omluvena: p. Kotková 

 

Program: 

1) kontrola zápisu minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 25. 10. 2018 

2) volba předsedy ŠR 

3) informace ŘŠ 

4) diskuze 

5) různé 

6) závěr 

 

Jednání : 

 

Ad 1)  

     -      ŠR projednala zápis minulé Školské rady – schváleno bez připomínek 

Ad 2) 

- ŠR zvolila předsedkyní ŠR paní Andreu Turkovou 

Ad 3) 

Informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy 

a) mzdový rozpočet – dostačující 

b) provozní rozpočet – v danou chvíli dostačující  

-    náš provozní rozpočet je velmi závislý na teplotách v zimních měsících 

(vlastní vytápění plynem) – leden, únor, březen -  teplotně příznivé počasí = 

podpora vyrovnaného provozního rozpočtu, podzim + zima 2019 
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-   zefektivňuje se vedlejší hospodářská činnost, zvýšila se výtěžnost 

sportovní haly – od 1. 1. 2019 zvýšení nájmu za halu tak, aby částka 

odpovídala nájmu obdobných zařízení ve městě. Daří se pronajímat 

historickou tělocvičnu. Navýšení počtu pronajatých hodin v učebnách – 

spolupráce s florbalovým svazem. 

-    funguje pronájem (dům v Zelené ulici) prostor pro potřeby Ekologického 

střediska SEVER a pěvecké agentury p. Hubáčkové 

-     k 1. 1. 2019 dokončena kompletní renovace bytu pana školníka 

-     v plánu je pronájem bývalé družiny v Zelené ulici (čekáme na vyjádření 

Magistrátu, zda u nás umístí soukromou školu nebo máme volnou ruku na 

domluvené pronájmy – podpora směřování školy). Plánovaná přestavba 

(finance mimo provozní rozpočet) bývalé sauny -  umožní navýšit tréninkové 

hodiny v hale. 

   

Plánované a realizované investice, přestavby….v Kuklenách: 

-   probíhá úprava chodníku v prostoru šk. klubu a respiria tak, aby splňoval 

hledisko bezpečnosti 

-    počítá se s rekonstrukcí historických vchodových dveří ve staré budově – 

zlepší se tepelně-izolační vlastnosti v prostoru vchodu 

-    bude dokončena výměna zářivek v areálu školy  

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

-    byla vyměněna světla v hale 

-    po rozebrání části tribuny ve SH, byl probourán nový vstup do skladu Tv, 

sádrokartonovou příčkou byl tento prostor oddělen od školních serverů. 

Plánujeme k serverům přemístit klimatizaci ze Zelené ulice. 

-     vchod do CO krytu byl opatřen dveřmi 

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

-     v plánu je zpracování projektové dokumentace k výměně topení v MŠ 

Plačice  

-     v plánu je úprava stávající nářaďovny u SH na zasedací místnost 

s kuchyňským koutem 
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-     MŠ Markova - byla vyměněna střešní fólie 

Novinky ve vzdělávací oblasti 

-   všichni učitelé absolvují 40 hodinový kurz Etické výchovy      

Ad 4) 

-   dotaz p. Pozníkové: Jak se škola připravuje na zápis do 1. tříd? Jaká je 

strategie 

-   odpověď ŘŠ: Předpokládá se otevření jedné první třídy, počet žáků odpovídá 

demografické situaci ve spádové oblasti školy. Škola prohlubuje spolupráci s MŠ 

v otázce přechodu žáků do 1. tříd, aktivní prezentace pro rodiče budoucích žáků 

(Kukleňáček, Den otevřených dveří). Běh na delší trať je boj se špatnou pověstí 

školy. 

-   vedení školy se intenzivně věnuje „náboru“ žáků budoucích šestých tříd – 

návštěva ŘŠ v Kratonohách (v ZŠ TS a u starosty obce – obec nemá určenu 

spádovou školu), v Praskačce, ve Stěžerech (TS, děti z 5. třídy na návštěvě 

v Kuklenách). Vyučující škol zveme na vzdělávací akce do Kuklen. 26. 4. 

proběhne společné sportování 4 škol. 

 -    

 

Ad 5) 

-   ke ŠR nebyly doručeny žádné stížnosti ze strany rodičů  

-   škola sleduje proces schvalování výstavby domu na sousední parcele č. p. 

337/4 v Pálenecké ulici. Panuje obava ze zastínění přilehlé části školního 

pozemku a z toho vyplývající větší nároky na údržbu ploch školních sportovišť, 

aby byla stále garantována jejich bezpečnost. ŠR nedoporučuje výstavbu domu 

v navržených rozměrech. 

-   ŘŠ upozornil na nedořešené vlastnické vztahy části školního pozemku – část 

školní zahrady je v soukromém vlastnictví (rodina Korbelova a Kladívkova), 

Magistrátu předán podnět k jednání se jmenovanými vlastníky 

-   škola řeší problém s nedostatkem parkovacích míst pro rodiče žáků. Škole 

byla zamítnuta realizace vjezdové závory (školní parkoviště u zdravotnického 

střediska je přeplněno od brzkého rána, závora měla zabezpečit provoz do 8.30 
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pouze pro školu). Škola začne pracovat na podpoře projektu výstupové točny 

pro najíždějící auta u vchodu pro žáky. 

-   ŘŠ jednal se zástupci města a PČR o problému světelného přechodu na 

Pražské ulici – návrh na prodloužení intervalu mezi červenou pro auta a zelenou 

pro chodce tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců před možným průjezdem 

nepozorných řidičů. Všechny strany v jednání vyjádřily shodu, od prosince 

nebylo zatím realizováno. 

Ad 6) 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 24. 10. 2019 v 15 hodin 

V Hradci Králové dne 29. 3. 2019 

 

Zapsal: Michal Herink       

Za ŠR: Andrea Turková 


