
Zápis 
z 5. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  

ze dne 22.10.2019 
5. funkční období 

 
Přítomni:  Švecová Pavla, Ing.  
      Kolesa Radek, Mgr. 
  Jorová Blanka, Mgr. 
  Hendrych Tomáš, Mgr. 

Rejl Dušan, Mgr. 
 

Horáková Radová Zuzana, Ing. – host 
 
Omluveni: Vanišová Blanka, Mgr. 
 
 
Program:  1. Úvod 
      2. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 

3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2019/2020 
4. Různé 

      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 5. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis ze 4. zasedání tohoto orgánu školy, ke kterému nebyly žádné 
připomínky. O zápisu nehlasovala Ing. P. Švecová, nová členka ŠR. 
 
Zápis ze 4. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0  
 
Stávajícím členům ŠR byla představena nová členka paní Ing. Pavla Švecová, která byla do tohoto orgánu 
školy zvolena zákonnými zástupci žáků při doplňovacích volbách dne 10.10.2019. Nahradila tak paní Lenku 
Trojanovou, které skončilo členství ve ŠR z důvodu ukončení povinné školní docházky jejího dítěte v ZŠ. 
V této souvislosti byla aktualizována rovněž příloha Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole, Trutnov, 
V Domcích 488, tj. jmenný seznam členů ŠR (viz příloha). 
 
Členové ŠR byli informováni, že Rada města Trutnova rozhodla usnesením RM_2019-342/7 ze dne 
25.03.2019 o nevyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele ZŠ V Domcích, tudíž stávající ředitelku Ing. 
Zuzanu Horákovou Radovou nebylo nutné odvolat z funkce, a to ve smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Z uvedeného vyplývá, že Ing. Z. 
Horákové Radové začalo od 01.08.2019 další šestileté funkční období na pozici ředitelky školy. 
 
Ad 2) 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
Ředitelka školy předložila členům ŠR ještě před 5. zasedáním tohoto orgánu školy v elektronické podobě 
Výroční zprávu o činnosti subjektu za uplynulý školní rok. Jedná se o dokument, který ŠR schvaluje v 
souladu s ustanovením § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to nadpoloviční většinou všech členů ŠR 
(viz Čl. IV jednacího řádu). 
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném 
znění. 
Ředitelka školy stručně zhodnotila obsah tohoto dokumentu a reagovala na dotazy členů ŠR. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla schválena poměrem hlasů 5-0-0. 
Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné podobě 
bude předána zřizovateli). 
 
Ad 3) 
Výsledky zápisu k PŠD a výsledky přijímacích řízení na střední školy  
Ředitelka školy informovala členy ŠR o výsledcích zápisu k povinné školní docházce na školní rok 
2019/2020, který se uskutečnil ve dnech 04.04. a 05.04.2019 v budově školy. K zápisu se dostavilo celkem 
35 dětí. S ohledem na počet 31 zapsaných dětí (4 dětí mají odklad PŠD) škola otevřela ve školním roce 
2019/2020 2 třídy 1. ročníku s 15 žáky a 16 žáky. 
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Ředitelka školy informovala členy ŠR rovněž o výsledcích přijímacího řízení žáků na střední školy pro školní 
rok 2019/2020. Na SŠ bylo přijato 40 žáků (1 žák 5. ročníku ZŠ byl přijat na víceleté gymnázium), 1 žák 
ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku ZŠ. 1 žákyně opakuje na žádost zákonného zástupce 9. 
ročník ZŠ (viz výroční zpráva školy). 
 
Ad 4) 
Různé 

 Výsledky veřejnosprávní kontroly 
V období od 29.04. do 21.06.2019 prováděl Útvar interního auditu a kontroly MěÚ Trutnov v ZŠ V 
Domcích kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, resp. vnitřního kontrolního systému organizace 
a naplňování zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Žádná nápravná opatření nebyla ZŠ uložena 
(podrobnosti viz příloha – Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 9/2019 VSK). 

 Celková rekonstrukce stadionu by v případě příznivého počasí mohla být dokončena ještě v letošním 
roce (pravděpodobně do konce listopadu). 

 Výchova pozitivním vlivem (zástupce z řad rodičů připravuje preventivní programy pro žáky). 
V nejbližší době proběhne beseda k výročí 17. Listopadu 1989. 

 Nabídka kroužků na 2. stupni ZŠ (největší zájem je o angličtinu), žáci 9. ročníku ZŠ se přihlašují na 
přípravu z M z důvodu úspěšného zvládnutí přijímacích řízení na SŠ, zájemci o mažoretkový sport 
mohou docházet do ZŠ R. Frimla, kde byly vytvořeny dostatečné podmínky. 

 Nabídka nových víceúčelových karet pro žáky ZŠ SCHOLAR (obdoba karet ISIC), paní učitelka 
Jorová kontaktovala společnost ohledně spolupráce a zřízení karet, zatím se zástupce neozval. 

 Dle sdělení místostarosty města se v roce 2020 připravuje nový příjezd na parkoviště ke škole 
(dopravní odd. PČR připravuje zrušení bočního nájezdu na kruhový objezd s tím, že bude využit jako 
nový přístup na zmiňované parkoviště). 

 Pí ředitelka otevřela diskusi, že je velmi obtížné najít v dnešní době učitele, podotýkám jakéhokoliv 
učitele, za pí učitelku, která bude od listopadu odcházet na mateřskou dovolenou. Kdysi měla ve své 
funkci možnost výběru z několika nabídek, což momentálně neexistuje. Na to zareagovala pí uč. 
Jorová, která upozornila na spornou vyhlášku § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, jež upravuje přímou a nepřímou pedagogickou činnost.  
Toto téma se řeší dlouhou dobu, a to nejen v naší škole, ale i na ostatních školách, včetně diskusí na 
sociálních sítích. Paní učitelka konstatovala, že je to velmi demotivující vyhláška, neboť je paradox, 
když učitelé pro děti zorganizují jakoukoliv akci (např. exkurze, zájezd, výlet, divadelní představení, 
výstava, beseda…), tak ve finále, pokud v tomto týdnu někdo chybí, tak si hodiny strávené na akci 
(nepřímá činnost) dosuplují jako za odpadlou hodinu. Dosuplovávají hodiny i v případě, že v době 
doprovodu třeba ani neučí či mají s sebou třídu, ve které v té době mají výuku dle rozvrhu, a tudíž se 
za ně ani nemusí suplovat. Většina kolegů to považuje vlastně za „trest“.  Za to, že udělají pro děti 
něco navíc, nad rámec svých povinností, musejí vše „nahrazovat“. Z kterékoli akce pro ně vyplývají i 
další povinnosti - sepsat povolení na akci, domluvit akci s organizátorem, zajistit platbu, napsat 
závěrečnou zprávu z akce…. Nemluvě o tom, že kdykoliv opouští s dětmi budovu školy, jdou do 
mnohem většího rizika a odpovědnosti za děti, než kdyby s nimi zůstali ve třídě. To všechno směřuje 
k tomu, že se ve škole nebudou za nějaký čas organizovat vůbec žádné akce. 

 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Úvod  
2. Hospodaření školy v roce 2019 a finanční plán na rok 2020 
3. Příprava na další funkční období činnosti ŠR 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2020. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas 
oznámen.  
 
 
Zapsala: Mgr. Blanka Jorová 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


