
Zápis 
z 4. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536  

ze dne 09.04.2019 
5. funkční období 

 
 
Přítomni:  Morávková Šárka      
  Plačková Helena  

Strnad Michal, Mgr. 
  Kuchař Daniel 
      Eichler Tomáš, Mgr.. 
      Rejl Dušan, Mgr. 
 
      Géc Zdeněk, Mgr. – host 
 
       
Program:  1. Úvod a změna ve složení ŠR 

2. Hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019 
  3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole 

4. Různé 
      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Úvod 
Stávajícím členům ŠR byl představen nový člen Mgr. Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova, který byl 
do tohoto orgánu školy jmenován za zřizovatele usnesením Rady města Trutnova RM_2019-280/6 ze dne 
11.03.2019, a to za odvolanou Ing. Hanu Horynovou, bývalou místostarostku města. V této souvislosti byla 
aktualizována rovněž příloha Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, tj. 
jmenný seznam členů ŠR (viz příloha). 
 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 4. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis z 3. zasedání ŠR, ke kterému nebyly žádné připomínky. O zápisu 
nehlasovali H. Plačková (nepřítomna na zasedání) a Mgr. T. Eichler (nový člen ŠR).  
 
Zápis z 3. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0  
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019 
Ředitel školy podal informaci o hospodaření organizace v roce 2018, a to zejména ve vztahu k prováděným 
akcím nad rámec běžného provozu (čerpání účelových provozních příspěvků z rozpočtu města + prostředků 
z dalších zdrojů).  
Škola zakončila účetní rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 281.000 Kč (účetní závěrku a 
výsledek hospodaření za rok 2018 schválila Rada města Trutnova usnesením RM_2019-273/6 ze dne 
11.03.2019). Zůstatky ve fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31.12.2018 činily: fond odměn 
26.532 Kč, rezervní fond 2.026.006 Kč, fond investic 214.898 Kč (více informací v přiložené tabulce). V 
případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 
2018. 
 
Finanční plán organizace na rok 2019 se do jejího schváleného rozpočtu (viz usnesení Zastupitelstva města 
Trutnova ZM_2019-28/1 ze dne 04.03.2019) promítl pouze částečně, a to s ohledem na městem avizované 
nutné úspory v rámci provozu, které se v plné míře týkají rovněž příspěvkových organizací města.  
Škola obdržela 8.395.000 Kč příspěvek na provoz, dále účelový provozní příspěvek (ÚPP) na náklady 
projektového manažera IROP 100.000 Kč, ÚPP na spoluúčast IROP 436.000 Kč + investiční dotaci na 
spoluúčast IROP 548.000 Kč a investiční dotace do ŠJ, tj. na pořízení varného kotle 100.000 Kč a na 
pořízení krouhače zeleniny 200.000 Kč. Odvody byly organizaci stanoveny ve výši 1.790.000 Kč.  
 
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2018 a k finančnímu plánu na rok 2019 proběhla 
diskuse, a to zejména v souvislosti s přijatými úspornými opatřením v rámci příspěvků na provoz u 
městem zřizovaných příspěvkových organizací a dlouhodobými problémy při správě budov ZŠ 
Mládežnická. 
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Ad 3) 
Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole  
Ředitel školy informoval 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 63 dětí. 
S ohledem na počet 53 zapsaných dětí (10 dětí má odklad PŠD) škola předpokládá, že v příštím školním 
roce otevře 2 třídy 1. ročníku. 
V souvislosti s těmito informacemi obdrželi členové ŚR statistické přehledy za 18 plně organizovaných ZŠ 
v rámci správního obvodu Trutnova - obce s rozšířenou působností pro školní rok 2018/2019.  
 
 
Ad 4) 
Různé 
Informace o projektu v rámci výzvy č. 47 
Ředitel školy podal informaci o průběhu realizace projektu "Techtle mechtle s technikou a mechatronikou“. 
Doposud byl provedeny tyto práce: odstraněna stará podlaha (podlahová krytina, izolace), vybourány 
odfouklé omítky, vybourána průhledová okna mezi místnostmi, nový rozvod elektroinstalace, stavebně 
předpřipravena bezbariérová toaleta. Dále se uskutečnila výběrová řízení na stavební část, nábytek, a 
konektivitu. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zahradní úpravy. 
V dohledné době se plánuje: vylití podlahy odlehčeným betonem, dokončení elektroinstalace, demontáž 
radiátorů, opravy omítek, na základě uzavřených smluv jednání s vybranými dodavateli na konečná 
upřesnění pro výrobu nábytku a realizaci konektivity, dokončení bezbariérového přístupu do školy, příprava 
výběrového řízení na dodávku PC a ostatního vybavení souvisejícího s digitálními technologiemi, nákup 
soustruhu a frézek. 
Stavební práce mají mírný časový skluz z důvodu nedostatku speciálního materiálu pro výrobu odlehčeného 
betonu. Spolupráci se stavební firmou hodnotí ředitel školy jako výbornou, perfektně funguje stavební dohled 
za školu (pan Hagara), probíhají kontrolní dny za účasti ředitele školy, a to včetně zápisů z těchto dnů. 
Největší problém je ve skrytých stavebních závadách z doby výstavby školy, na které se neustále naráží při 
realizaci projektu a které nebyly zjistitelné v době plánování a rozpočtování projektu.  
 
Pořádek a bezpečnost v okolí školy 
H. Plačková upozornila na častý nepořádek kolem školy a nevhodné chování jejich žáků v době volna. 
V reakci na toto upozornění bylo ředitelem školy a zástupci pedagogů zdůrazněno, že jsou pouze omezené 
možnosti, jak tuto situaci řešit, a to zejména s ohledem na nezájem rodičů dětí, kterých se tento problém 
bezprostředně týká (jejich neúčast na rodičovských schůzkách), a v podstatě „nulové“ kompetence Městské 
policie Trutnov  
 
Ukončení členství ve ŠR  
Vzhledem k tomu, že syn Š. Morávkové, členky ŠR zvolené za zákonné zástupce žáků, ukončí plnění 
povinné školní docházky v tomto školním roce, je třeba na zbytek funkčního období zvolit nového člena ŠR. 
S ředitelem školy bylo domluveno, že volby do ŠR z řad zákonných zástupců žáků se uskuteční při 
zahajovacích schůzkách nového školního roku, tj. na začátku září 2019. Nově zvolený člen ŠR bude pozván 
na další plánované zasedání tohoto orgánu školy.  
 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 
2. Případné změny školního řádu a dalších dokumentů 
3. Výsledky přijímacích řízení na SŠ 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2019. Konkrétní termín bude upřesněn a 
všem členům ŠR včas oznámen.  
 
 
Zapsala: Šárka Morávková 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


