
Zápis 
z 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536  

ze dne 18.10.2017 
5. funkční období 

 
 
Přítomni:  Morávková Šárka 
      Plačková Helena 
  Strnad Michal, Mgr. 
  Kuchař Daniel 
      Horynová Hana, Ing. 
      Rejl Dušan, Mgr. 
 
      Géc Zdeněk, Mgr. – host 
  
Program:  1. Úvodní slovo ředitele školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
      2. Jednací řád ŠR 
      3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
      4. Aktualizace ŠVP a úprava školního řádu 

5. Různé 
      6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Úvodní slovo ředitele školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
Ředitel školy přivítal a představil členy ŠR pro 5. funkční období. Členové ŠR obdrželi Přílohu ke Zřizovací 
listině Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536 (jmenný seznam členů, podepsaný 
starostou města).  
Členové ŠR zvolili předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu školy. 
 
Na návrh ředitele školy byl předsedou ŠR zvolen Mgr. D. Rejl, a to poměrem hlasů 5-0-1. Tajemníkem 
ŠR se stala Š. Morávková, a to poměrem hlasů 5-0-1.  
 
 
Ad 2) 
Jednací řád ŠR 
Členové ŠR se seznámili s návrhem Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, 
Mládežnická 536 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 6-0-0 a nabývá účinnosti dnem schválení, 
tj. 18. 10. 2017. 
 
 
Ad 3) 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Ředitel školy předložil členům ŠR ještě před úvodním zasedáním tohoto orgánu školy v elektronické podobě 
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 6-0-0. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné 
podobě byla předána zřizovateli i všem členům ŠR). 
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Ad 4) 
Aktualizace ŠVP a úprava školního řádu 
Ředitel školy seznámil členy školské rady s novelou ŠVP platnou od 1. 9. 2017. V této novele byly 
provedeny tyto změny: 

- v návaznosti na novelu RVP byla jako povinná součást vzdělávání na prvním stupni zařazena 
povinná výuka plavání, 

- došlo k úpravě rámcových učebních plánů – na prvním stupni byl ve 4. a 5. ročníků rozdělen 
předmět Člověk a jeho svět na předměty Vlastivěda a Přírodověda, a to při zachování celkové 
týdenní časové dotace, na druhém stupni došlo k přesunu časové dotace tak, aby byly posíleny 
hlavní předměty Český jazyk a Matematika. 

 
 
Ad 5) 
Různé 

1. Ředitel školy seznámil členy školské rady s velmi problematickou dopravní situací před školou a 
přednesl návrh na dočasné řešení oddělení nástupní plochy před pavilony druhého stupně od 
ostatních ploch, kde parkují osobní auty obyvatel sídliště. Zároveň se zavázal zaslat paní 
Ing. Horynové nejpozději do pátku 20. 10. 2017 návrh řešení s tím, že paní Ing. Horynová tento 
návrh přednese na poradě vedení města. 

2. Ředitel školy informoval o stavu žádosti podané v rámci výzvy č. 47 IROP. V současné době žádost 
prošla všemi koly posuzování splnění podmínek a náležitostí a při bodovém hodnocení získala 
maximální možný počet bodů. V současné době se čeká na konečné hodnocení – doporučení 
žádosti k financování (avizovaný termín – prosinec 2017). Ředitel školy zároveň informoval o 
uznatelnosti dosavadních nákladů na studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci, které zatím 
škola hradila z vlastních zdrojů. 

3. Paní Plačková vznesla dotaz k probíhající inkluzi ve škole. Byla seznámena s tím, že inkluze probíhá 
v souladu s novelou školského zákona na všech školách. Zároveň ředitel školy seznámil členy 
školské rady s podmínkami inkluze a s obtížemi, s kterými se škola setkává a musí je průběžně řešit. 

 
Ad 6) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Hospodaření školy v roce 2017 
2. Finanční plán subjektu pro rok 2018 
3. Možnost vyhlášení konkurzu na ředitele školy dle § 166 odst. 3 školského zákona 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2018. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas 
oznámen.  
 
 
Zapsala: Šárka Morávková 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


