Zápis
z 3. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536
ze dne 25.09.2018
5. funkční období

Přítomni:

Morávková Šárka
Strnad Michal, Mgr.
Kuchař Daniel
Horynová Hana, Ing.
Reji Dušan, Mgr.
Géc Zdeněk, Mgr. - host

Nepřítomni:

Plačkové Helena

Program:

1. Úvod
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole
4. Různé
5. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)

Úvod
Předseda školské rady seznámil členy s programem 3. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl
předložen ke kontrole a schválení zápis z úvodního zasedání.

Zápis z 2. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0
Členové ŠR byli informováni, že Rada města Trutnova rozhodla usnesením RM_2018-373/8 ze dne
16.04.2018 o nevyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele ZŠ Mládežnická, tudíž stávajícího ředitele Mgr.
Zdeňka Géce 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 Mgr. Z. Gécovi začalo od
01.08.2018 další šestileté funkční období na pozici ředitele školy.

Ad 2)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Ředitel školy předložil členům ŠR ještě před 3. 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 ČI. IV
jednacího řádu).
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném znění.
Ředitel školy stručně zhodnotil obsah tohoto dokumentu a reagoval na dotazy členů ŠR.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 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 počty žáků ve škole
Ředitel školy informoval členy ŠR o výsledcích zápisu k povinné školní docházce na aktuální školní rok a
výsledcích přijímacího řízení žáků na střední školy (podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě školy).
K tomuto bodu obdrželi členové ŠR statistické přehledy za 18 plně organizovaných ZŠ v rámci správního
obvodu Trutnova - obce s rozšířenou působností pro školní rok 2017/2018. V souvislosti s financováním
přímých neinvestičních výdajů, které jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu (platy a odvody zaměstnanců
školy, ONIV), je kromě počtu žáků také velmi důležitá naplněnost jednotlivých tříd. ZŠ Mládežnická patří
v tomto ohledu mezi 4 ZŠ s nejvyšší naplněností tříd.
Ad 4)

Různé
Úspěšný projekt v rámci výzvy č. 47
Hlavním cílem projektu "Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ" je rekonstrukce a modernizace
původních, zastaralých a málo využívaných prostor. Bude se jednat o unikátní záměr modernizace školních
dílen, jehož cílem je snaha podporovat popularizaci techniky a technického vzdělávání na ZŠ, kde je možné
podchytit a zintenzivnit zájem žáků o následné studium technických a řemeslných oborů. Projekt zároveň cílí
na mezipředmětové vztahy (matematika, fyzika, informatika, volba povolání, člověk a svět práce, cizí jazyky).
Vyučovat se bude mj. i za pomocí digitálních technologií, nejen tedy pouhou klasickou manuální činností.
Dalšími a neméně podstatnými body záměru jsou realizace bezbariérovosti celé školy (od přístupu až po
zajištění dostupnosti do všech jejích částí) a současně zajištění plné vnitřní konektivity pro celou školu.
Celkové náklady projektu:
11.950.478,00 Kč
Finanční spoluúčast obce:
10% (1.195.047,80 Kč)
Projekt je třeba předfinancovat z rozpočtu zřizovatele.

Šablony II
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
2.060.699,-Kč
Míra spolufinancování celkových způsobilých výdajů:
z vlastních zdrojů žadatele a jeho zřizovatele 0%
Specifický cíl: 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy vč. posílení jejich relevance pro trh práce

GDPR v praxi školy
Ředitel školy informoval členy ŠR o vývoji v problematice ochrany osobních údajů. Škola v této oblasti úzce
spolupracuje s pověřencem a snaží se přistupovat k GDPR racionálně. Ze strany zákonných zástupců žáků
nebyly doposud k ochraně osobních údajů žádné připomínky ani specifické požadavky.

Ad 5)

Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Úvod
2. Hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019
3. Různé
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu, případně v dubnu 2019. Konkrétní termín bude upřesněn a všem
členům ŠR včas oznámen.

Zapsala: Šárka Morávková

předseda školské rady

tajemník školské rady

