
Zápis
z 5. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536

ze dne 08.10.2019
5. funkční období

Přítomni: Briknerová Jaroslava
Strnad Michal, Mgr. 
Eichler Tomáš, Mgr.
Reji Dušan, Mgr.

Géc Zdeněk, Mgr. - host

Omluveni: Plačková Helena
Kuchař Daniel

Program: 1. Úvod
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019
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 byla představena nová členka paní Jaroslava Briknerová, která byla do tohoto orgánu 
školy zvolena zákonnými zástupci žáků při doplňovacích volbách dne 05.09.2019. Nahradila tak paní Šárku 
Morávkovou, které skončilo členství ve ŠR z důvodu ukončení povinné školní docházky jejího dítěte v ZŠ. 
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 5. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis z úvodního zasedání.

Zápis ze 4. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 3-0-0. O zápisu nehlasovala paní 
Jaroslava Briknerová, která je od 5. zasedání ŠR novou členkou tohoto orgánu školy.

Ad 2)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Ředitel školy předložil členům ŠR ještě před 5. 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 2018/2019 byla schválena poměrem hlasů 4-0-0. 
Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné podobě 
bude předána zřizovateli).

Ad 3)
Výsledky přijímacích řízení na střední školy
Ředitel školy informoval členy ŠR o výsledcích přijímacího řízení žáků na střední školy pro školní rok 
2019/2020 (podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě školy).

• 9. A (25 žáků) - gymnázium 4, SOŠ s maturitou 13, SOU 6, konzervatoře a umělecké školy 2
• 9. B (27 žáků) - gymnázium 9, SOŠ s maturitou 11, SOU 7, konzervatoře a umělecké školy 0
• z tříd 5. ročníku se hlásila 18 žáků - na víceleté gymnázium bylo přijato 5



Ad 4)
Různé
Výsledky veřejnosprávní kontroly
V období od 27.05. do 26.06.2019 prováděl Útvar interního auditu a kontroly MěÚ Trutnov v ZŠ Mládežnická 
kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, resp. vnitřního kontrolního systému organizace a naplňování 
zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Žádná nápravná opatření nebyla ZŠ Mládežnická uložena (podrobnosti viz příloha - Protokol o výsledku 
veřejnosprávní kontroly na místě č. 9/2019 VSK).

Kontrola ČŠI
Ve dnech 01.10. - 04.10.2019 provedla ČŠI vZŠ Mládežnická hodnocení kvality a efektivity poskytovaného 
vzdělávání a s ním souvisejících školských služeb, a to zejména s ohledem na podmínky, průběh a výsledky 
vzdělávacího procesu. Součástí této kontroly bylo také dodržování vybraných právních předpisů, které se 
k poskytování vzdělávání a školských služeb vztahují.
Závěrečného hodnocení inspekčního týmu ČŠI se kromě vedení školy zúčastnil rovněž zástupce zřizovatele. 
Ze slovního hodnocení ČŠI nevyplynuly žádné závažné nedostatky, naopak škola byla v mnoha ohledech 
hodnocena velmi pozitivně, a to jak v případě zabezpečení a průběhu vlastního vzdělávacího procesu, tak 
doplňujících školských služeb.
Více informací bude obsahovat inspekční zpráva a protokol o kontrole, které budou jako příloha součástí 
zápisu z tohoto zasedání ŠR.

Větráme školy - rekuperace a klimatizace
Objekty ZŠ Mládežnická byly vybrány jako vhodné pro zapojení do projektu „Rekuperace s klimatizací do 
škol a dalších veřejných budov" (tyto objekty jsou zateplené s vyměněnými okny). V rámci výzvy MŽP P05, 
SC 5.1 na zlepšení vnitřního prostředí těchto objektů lze získat dotaci ve výši 70% nákladů na instalaci 
rekuperačních jednotek společně s klimatizací.
S procesem, který souvisí s podáním žádosti o dotaci, včetně technické podpory, bude pomáhat instituce 
„Větráme školy“, která sdružuje odborníky a společnosti se zájmem současný stav změnit, tj. reagovat na 
vzduchotěsnost budov a problémy s jejich vysokou teplotou, vlhkostí, škodlivými látkami, plísněmi a 
nadměrnou koncentrací C02 (většina zateplených škol nesplňuje hygienické normy: 28°C, <1500ppm 
C02). Více informací je k dispozici na webu https://www.vetrameskolv.cz/.

Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Úvod
2. Hospodaření školy v roce 2019 a finanční plán na rok 2020
3. Příprava na další funkční období činnosti ŠR
4. Prohlídka školy (prostory upravené v rámci projektu IROP)
5. Různé

Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2020. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas 
oznámen.

Zapsal: Mgr. Dušan Reji
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