
Zápis z jednání Školské rady ze dne 24. října 2019 

Přítomni: 

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

zástupci rodičů: p. Kateřina Kotková, p. Michaela Křížová  

zástupci školy: p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. Michal Herink, p. Martin Hušek (ŘŠ) – 

stálý host 

 

1) kontrola zápisu minulé školské rady (dále jen ŠR) ze dne 28. března 2019 

2) projednání a schválení Vnitřního řádu školy 

3) projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní r. 2018-19 

4) informace ŘŠ 

5) diskuze 

6) různé 

7) závěr 

 

Ad 1)  

 ŠR projednala zápis z minulé školské rady – bez připomínek 

 

Ad 2) 

 ŠR projednala a schválila Vnitřní řád školy – viz. příloha (dostupný i na 

webových stránkách školy) 

 

Ad 3) 

  ŠR projednala a schválila Výroční zprávu školy 

 

Ad 4) 

 informace o projektu Šablony I. a II. – personální i materiální podpora 

činnosti školy 

 informace o počtu žáků. Uspokojivý na 2. stupni – otevřeny tři 6. třídy. 

Na hraně na stupni 1. – třídy kolem 20 žáků (vždy jedna v ročníku). Nutné 



dlouhodobě pracovat na příchodu spádových dětí z našich MŠ do lavic ZŠ 

Kukleny, což se z MŠ Plačice zatím nedaří   

 od září pozměn učební plán – zavedena hodina Etické výchovy – pondělí 

1. vyučovací hodina s třídním učitelem, 1. - 9. ročník. V 6. třídě třetí 

hodina Tv. Více prostoru finanční gramotnosti, praktickým činnostem 

(„dílny, šití“)  

 navázána spolupráce s MŠ. Paní psycholožka vede projekt Krajina slov. 

V MŠ Plačice vede vyučující ZŠ kroužek Aj. Zavedeno pravidelné setkávání 

ŘŠ s vedoucími učitelkami MŠ. 

 oslovena mentorská škola: ZŠ Mozartova Olomouc, odtud jsou čerpány 

inovační podněty  

 škola čerpá prostředky z doplňkové hospodářské činnosti (pronájem 

sportovní haly a dalších prostor). Cílem je maximálně využít získané 

zdroje pro potřeby školy (její „rekonstrukci“ a dovybavení) 

 vedení školy dosáhlo výrazného zlepšení vztahů s KMS Kukleny, mezi 

školou a komisí funguje účinná spolupráce 

 vedení školy vytvořilo podmínky pro zavedení předmětu Etická výchova 

do učebního plánu od září 2019 (40 hodinové školení sborovny, sdílení 

zkušeností). 

 

Ad 5) 

 ŘŠ se zabývá nedořešenými vlastnickými vztahy části školního pozemku 

(v soukromém vlastnictví - Korbelovi a Kladívkovi). Řešení předáno 

Magistrátu HK. 

 projekt bytového domu u sportovního hřiště - prozatím odložen. Škola 

dlouhodobě poukazuje na velikost objektu, který zastíní celé školní 

hřiště. Obáváme se nadměrné vlhkosti zastíněné části dráhy= zvýšené 

riziko zranění.  

 škola je neúspěšná v řešení dopravní bezpečnosti v jejím okolí. 

Nepovedlo se prosadit změnu načasování semaforu před školou. 

Zamítnuty byly návrhy na závoru i na točnu pro bezpečnější vysazení dětí 

u školy. Řešení Magistrátu se ubírají k době revitalizace Pražské třídy, 

která bude zahájena nejdříve za 7 let. 

Ad 6) 

 ke ŠR nebyly doručeny žádné stížnosti ze strany rodičů 



 

Ad 7) 

 schválen termín příštího zasedání ŠR: 26. 3. 2020 v 15 hodin 

 

V Hradci Králové dne 24. 10. 2019 

 

Zapsal: Michal Herink       

Za ŠR: Andrea Turková 

 

 

 

 

 

 

 

 


