
Zápis
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536

ze dne 21.03.2018
5. funkční období

Přítomni: Morávková Šárka
Strnad Michal, Mgr.
Kuchař Daniel 
Horynová Hana, Ing.
Reji Dušan, Mgr.

Géc Zdeněk, Mgr. - host

Nepřítomni: Plačková Helena

Program: 1. Úvod
2. Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018
3. Možnost vyhlášení konkurzu na ředitele školy
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.

Zápis z 1. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0

Ad 2)
Hospodaření školy v roce 2017
Ředitel školy podal rámcovou informaci o hospodaření organizace v roce 2017. Škola zakončila účetní rok s 
„nulovým“ hospodářským výsledkem (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 26.532 Kč, rezervní fond 713.247 Kč, FRM 266.557 
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“.

K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2017 nebyly ze strany členů ŠR připomínky.

Finanční plán na rok 2018
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením ZM_2018-19/1 ze dne 26.02.2018 příspěvek na provoz 
ZŠ Mládežnická na rok 2018 ve výši 8.190.000 Kč (příspěvek byl meziročně navýšen o více než 600.000 
Kč). V této souvislosti se diskutovalo o možnostech zřizovatele pokrýt veškeré provozní a investiční 
požadavky školy, resp. o složitosti „rovného“ přístupu ke všem zřízeným (založeným) městským 
organizacím, a to v kontextu tvorby více jak půlmiliardového rozpočtu města Trutnova.
V letošním roce škola plánuje provedení potřebných oprav a údržby v areálu Horní Bradlo, které bude 
financováno z doplňkové činnosti, a zároveň bude očekávat stanovisko zřizovatele k žádosti o účelový 
provozní příspěvek na pokrytí nákladů spojených s nutnou opravou podlahy ve školní jídelně (požadavek se 
již několik let opakuje).

Členové ŠR vzali na vědomí finanční plán školy na rok 2018.

Ad 3)
Možnost vyhlášení konkurzu na ředitele školy
Dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v planém znění (školský zákon), může zřizovatel vyhlásit v období 
od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce příslušného



ředitele školy na jeho pracovní místo konkurz. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni 
šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurz a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro 
vyhlášení konkurzu návrh k tomuto úkonu od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel 
nevyhlásí konkurz (neodvolá ředitele), počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období 
běžet další šestileté období.
Z výše uvedeného důvodu členové ŠR projednali možnost vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele 
Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, resp. se usnesli, že nebudou podávat zřizovateli návrh na 
vyhlášení konkurzu na tuto pracovní pozici.

Potvrzení Mgr. Zdeňka Géce na pozici ředitele ZŠ Mládežnická na další šestileté období bylo 
schváleno poměrem hlasů: 5-0-0

Ad 4)
Různé

• přebudování školního hřiště, spolupráce s FK Trutnov (žákovské kategorie) + nafukovací hala pro 
florbal

• problémy se zajištěním autobusů od společnosti ARRIVA pro školní akce
• problémy s GDPR a neustálými legislativními změnami

Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
2. Případné změny školního řádu (GDPR + další)
3. Výsledky zápisu k PSD 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: Šárka Morávková

předseda školské rady
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