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Zápis z jednání Školské rady ze dne 12. března 2020 

Přítomni: 

zástupci statutárního města HK: p. Eva Pozníková 

zástupci rodičů: p. Michaela Křížová  

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

p. Michal Herink 

omluvena: p. Kotková, p. Turková 

Program: 

1) kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 24. 10.2019 

2) informace ŘŠ 

3) diskuze 

4) různé 

5) stanovení termínu příštího zasedání 

Jednání : 

Ad 1)  

- ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek 

Ad 2) 

Informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy 

a) mzdový rozpočet – dostačující 

b) provozní rozpočet – dostačující na běžný chod školy 

- na provozní rozpočet mají vliv teploty v zimních měsících (vlastní vytápění 

plynem) – leden, únor, březen -  teplotně příznivé počasí = podpora 

vyrovnaného provozního rozpočtu 

- výrazně pomohlo účelové navýšení provozního rozpočtu o 470tisíc Kč, 

umožní nám opravit zanedbané parketové podlahy 

- úspěšně se rozvíjí vedlejší hospodářská činnost, podnájem sportovní haly, 

prostorů v Zelené ulici, bytu pana školníka a učeben. V roce 2019 překročil 

hrubý příjem školy z doplňkové činnosti 1 milionu Kč   

Plánované a realizované investice, přestavby v Kuklenách: 

- probíhá rekonstrukce historických vchodových dveří ve staré budově  
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- dokončena rekonstrukce místnosti u sportovní haly. Otevřena zasedací 

místnost s kuchyňským koutem.  

- odmontováno topení od školních serverů, namontováno do zasedací místnosti 

- čtyři učebny I. stupně mají nově obroušené, vytmelené, zalištované a 

nalakované parketové podlahy. Ve 2. A byly dřevěné, plesnivějící desky pod 

linem nahrazeny betonovým potěrem + nové PVC 

- probíhá revitalizace zeleně v prostoru před budovou I. stupně a školní zahrady  

- úspěšně je zpracovaná projektová dokumentace k výměně topení v MŠ Plačice  

- zadána studie na novou školní jídelnu 

- přemontována klimatizace z podkroví v Zelené ulici do serverovny v Pražské, v 

MŠ Markova namontovány dvě nové klimatizační jednotky.  

- opraveno 7 prasklých lamel ve SH, nutné naplánovat opravu nekvalitně 

zhotovené podlahy ve SH (stávající oprava je bohužel pouze dočasné řešení) 

- zakoupeno a instalováno 14 vizualizérů a prezentérů 

- dokončeno čerpání Šablon I., probíhá čerpání Šablon II.  

 

Vzdělávací oblast 

- škola s uspokojením kvituje výborné umístění 2 žákyň 9. ročníku v projektu 

Přijímačky nanečisto, kde v žebříčku úspěšnosti v rámci všech hradeckých škol 

obsadily první dvě místa 

- naši žáci se účastní oborových olympiád, někteří dosahují velmi dobrého 

umístění i v okresních kolech (fyzikální olympiáda – postup žáka 9. třídy do 

regionální kola). 

- ŘŠ provedl plošné hospitace u všech učitelů – konstatuje dobrou obsahovou 

stránku výuky. Práce nás čeká v rozvíjení forem výuky s cílem většího zapojení 

žáků do procesu výuky. 

- zástupci tříd se začínají aktivněji zapojovat do činnosti žákovského parlamentu  

- ve škole založena skupina ekoaktivistů – cílem je šířit myšlenky trvalé 

udržitelnosti a zodpovědného chování k ŽP mezi spolužáky a vyučujícími 
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- problematickou se jeví sociální skladba žáků na I. stupni ZŠ. Několik žáků bez 

základních návyků se koncentruje v jedné třídě v ročníku, v průběhu školního 

roku příchod několika žáků 

- sborovna absolvovala školení s problematikou Etiky. Vyučující MŠ a vyučující I. 

stupně ZŠ, absolvovali školení o návycích a individualizaci ve výchově a ve 

vzdělání. 

- odchod kolegyně na MD byl vyřešen příchodem dvou kolegů na částečný 

úvazek a posílením naplněnosti rozvrhů stávajících vyučujících. 

Ad 4) 

- v rámci zápisu se předpokládá 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).  

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

návštěva ŘŠ v Kratonohách, v Praskačce, ve Stěžerech    

- 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 a na udržování 

bezpečného stavu (zvýšená kluzkost).  

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

Škole byla zamítnuta realizace vjezdové závory, výstupové točny i umístění 

značky Polib a jeď. 

Ad 5) 

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 22. 10. 2020 v 15 hodin 

V Hradci Králové dne 13. 3. 2020 

 

Zapsal: Michal Herink       

 


