
Zápis 
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  

ze dne 27. 03. 2018 
5. funkční období 

 
 

Přítomni:  Trojanová Lenka 
      Kolesa Radek, Mgr. 
  Jorová Blanka, Mgr. 
  Vanišová Blanka, Mgr. 
      Hendrych Tomáš, Mgr. 

Rejl Dušan, Mgr. 
 
Horáková Radová Zuzana, Ing. – host 

  
       
Program:  1. Úvod 
      2. Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
  3. Změna školního řádu 

4. Různé 
      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
 
Ad 1) 
Úvod 
Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 2. zasedání ŠR. Členům ŠR byl předložen zápis 
z 1. zasedání tohoto orgánu školy. O zápisu nehlasoval Mgr. T. Hendrych, který nebyl na úvodním zasedání 
ŠR přítomen. 
 
Zápis z 1. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0 
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
Ředitelka školy podala informaci o hospodaření organizace v roce 2017, a to zejména k prováděným akcím 
nad rámec běžného provozu (čerpání účelových provozních příspěvků a investic z rozpočtu města + 
prostředků z dalších zdrojů).  
 
Škola zakončila účetní rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 243.000 Kč (účetní závěrku a 
výsledek hospodaření za rok 2017 schválila Rada města Trutnova dne 19. 03. 2018, usnesením RM_2018-
267/6). Zůstatky ve fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31. 12. 2017 činily: fond odměn 
111.219 Kč, rezervní fond 405.502 Kč, fond investic 299.168 Kč (více informací v přiložené tabulce). V 
případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 
2017. 
Členové ŠR obdrželi rovněž „Přehled provozních příspěvků, účelových a investičních dotací trutnovských ZŠ 
z rozpočtu města v letech 2012 – 2017“.  
 
Finanční plán organizace na rok 2018 navazuje na její běžné náklady a výnosy v roce 2017. Škola bude 
zároveň očekávat stanovisko zřizovatele k podané žádosti o účelový provozní příspěvek na pokrytí nákladů 
spojených s další etapou výměny osvětlení v učebnách ZŠ (žádost musí být projednána v Zastupitelstvu 
města Trutnova v květnu, nebo v červnu 2018). 
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K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2017 ani k finančnímu plánu na rok 2018 nebyly ze strany 
členů ŠR připomínky. 
 
 
Ad 3) 
Změna školního řádu 
Ředitelka školy předložila členům ŠR návrhy změn školního řádu, které vyplynuly z aktuálních potřeb 
organizace. Konkrétně se jedná o uvedení práv a povinností pedagogických pracovníků (tuto potřebu 
ředitelka avizovala již při úvodním zasedání ŠR. Mezi tato práva patří rovněž zadávání domácích úkolů a 
možnost žáky za jejich vypracování hodnotit. V této souvislosti je doplněna také povinnosti žáků tyto 
domácí úkoly vypracovávat. 
S ohledem na povinnosti organizace vyplývající z ochrany osobních údajů (GDPR) jsou další změny ve 
školním řádu plánovány již pro následující školní rok (změny budou předloženy na 3. zasedání tohoto 
orgánu školy). 
 
Navrhované změny školního řádu byly schváleny bez připomínek poměrem hlasů 6-0-0. Schválená verze 
školního řádu s účinností od 28. 03. 2018 bude zveřejněna na webových stránkách školy. 
 
 
Ad 4) 
Různé 

 dotaz pana Kolesy – „Vánoce na kopci“ – proč se neuskutečnily. Paní ředitelka informovala o složité 
situaci s EET a velkém vytížení učitelů. 

 spojení dvou tříd 9. ročníku do jedné – v souvislosti s odchodem paní učitelky Kroužkové bylo vedení 
nuceno přistoupit k tomuto organizačnímu opatření. 

 úprava kapacity ZŠ na reálný počet žáků (kapacita od zahájení provozu školy již neodpovídá reálnému 
stavu). 

 zápis k PŠD (info z matriky + nová obecně závazná vyhláška) – zápis proběhne 5. a 6. dubna 2018. Paní 
ředitelka informovala, že očekává otevření dvou prvních tříd. 

 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 
2. Změny školního řádu 
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2018/2019 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2018. Konkrétní termín bude upřesněn a 
všem členům ŠR včas oznámen.  
 
 
Zapsala: Mgr. Blanka Jorová 
 
 
 
 
 
 
 
           ………………………………..                                                           ……………………………….. 
           předseda školské rady                                                   tajemník školské rady 


