Zápis
z 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
ze dne 24. 10. 2017
5. funkční období
Přítomni:

Trojanová Lenka
Kolesa Radek, Mgr.
Jorová Blanka, Mgr.
Vanišová Blanka, Mgr.
Rejl Dušan, Mgr.
Horáková Radová Zuzana, Ing. – host

Nepřítomni:

Hendrych Tomáš, Mgr.

Program:

1. Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
2. Jednací řád ŠR
3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
4. Různé
5. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)
Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
Ředitelka školy přivítala a představila členy ŠR pro 5. funkční období. Členové ŠR obdrželi Přílohu ke
Zřizovací listině Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 (jmenný seznam členů, podepsaný
starostou města).
Členové ŠR zvolili předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu školy.
Na návrh ředitelky školy byl předsedou ŠR zvolen Mgr. D. Rejl, a to poměrem hlasů 4-0-1. Tajemníkem ŠR
se stala Mgr. B. Jorová, a to poměrem hlasů 4-0-1.

Ad 2)
Jednací řád ŠR
Členové ŠR se seznámili s návrhem Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
a kompetencemi tohoto orgánu školy. Předseda ŠR upozornil na možnost tento dokument dle potřeby
upravovat a doplňovat (viz Čl. VI dokumentu). Ke znění návrhu jednacího řádu nebyly připomínky.
Jednací řád ŠR byl schválen v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění (dále jen školský zákon), poměrem hlasů 4-0-1 a nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 24.10.2017.

Ad 3)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
Ředitelka školy předložila členům ŠR ještě před úvodním zasedáním tohoto orgánu školy k prostudování
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.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena bez připomínek poměrem hlasů 40-1. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné podobě byla
předána zřizovateli i všem členům ŠR).

Ad 4)
Různé
Úprava ŠVP – paní ředitelka informovala o úpravě ŠVP dle vyhlášky MŠMT týkající se povinné výuky plavání
(týká se žáků 1. a 2. ročníků).
Dále se diskutovalo řešení změny školního řádu – týkající ochrany zaměstnanců. Paní ředitelka a pan
předseda zjistí, zda je změna nutná ihned.
Paní ředitelka informovala o projektu v rámci výzvy č. 47 IROP – úprava a přestavba atria školy. Realizace je
zatím nejasná, nedošlo zatím k rozhodnutí.

Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Hospodaření školy v roce 2017
2. Finanční plán subjektu pro rok 2018
3. Různé
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2018. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas
oznámen.

Zapsala: Mgr. Blanka Jorová

předseda školské rady

tajemník školské rady
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