Zápis
z 3. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536
ze dne 09.05.2022
6. funkční období
Přítomni:

Kozlovská Silvie, Ing. Ph.D.
Briknerová Jaroslava
Strnad Michal, Mgr.
Kuchař Daniel
Eichler Tomáš, Mgr.
Rejl Dušan, Mgr.
Géc Zdeněk, Mgr. – host

Program:

1. Úvod
2. Hospodaření školy v roce 2021 a finanční plán na rok 2022
3. Výsledky zápisu k PŠD
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
s předstihem předložen ke kontrole a případnému doplnění zápis z 2. zasedání ŠR v elektronické podobě,
ke kterému nebyly žádné připomínky.
O zápisu nehlasovala S. Kozlovská, která nebyla na 2. zasedání ŠR přítomna, a D. Kuchař z důvodu
pozdějšího příchodu.
Zápis z 2. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0
Obě členky ŠR jmenované za zákonné zástupce informovaly přítomné o ukončení členství v tomto orgánu
školy, protože jejich děti přestanou být od nového školního roku žáky ZŠ Mládežnická. Z tohoto důvodu je
nutné, aby škola zorganizovala doplňovací volby z řad zákonných zástupců (oprávněných osob).
Podrobnosti k doplňovacím volbám upravuje Článek IV Volebního řádu školské rady.
Ad 2)
Hospodaření školy v roce 2021 a finanční plán na rok 2022
Ředitel školy podal informaci o hospodaření organizace v roce 2021 (čerpání provozních prostředků,
účelových provozních příspěvků z rozpočtu města + prostředků z dalších zdrojů).
Škola zakončila účetní rok s vyrovnaným hospodářským výsledkem (účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2021 schválila Rada města Trutnova usnesením RM_2022-260/5 ze dne 08.03.2022). Zůstatky ve
fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31.12.2021 činily: fond odměn 26.532 Kč, rezervní fond
1.473.274 Kč, fond investic 156.663 Kč (více informací v přiložené tabulce). V případě přímých NIV (mzdové
náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 2021.
Z analýzy provozních nákladů vyplynulo, že se škola snaží v maximální možné míře šetřit elektrickou energii
(změna osvětlení na LED + instalace světelných čidel). Škola dále plánuje výměnu osvětlení v tělocvičnách.
Velkým problémem již delší dobu zůstává špatná regulace vytápění, resp. „zbytečné“ vytápění volného
(aktuálně nevyužívaného) prostoru. V tomto ohledu neplní dostatečně svoji roli firma TestProg s.r.o. (řešeno
s energetikem města).
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2021 nebyly ze strany členů ŠR připomínky.
Finanční plány organizace na rok 2022 se do jejího schváleného rozpočtu promítly pouze částečně, a to
s ohledem na městem avizované nutné úspory, které se v plné míře týkají rovněž provozu všech městských
příspěvkových organizací. Co se týče běžných provozních výdajů školy, jejích vynakládání bude

zřizovatelem vyhodnoceno po polovině roku 2022 s tím, že provozní rozpočet bude v případě objektivních
důvodů upraven (aktuální výše provozního příspěvku je 8.450.000 Kč).
V rámci rozpisu rozpočtu škola obdržela také účelový provozní příspěvek ve výši 1.250.000 Kč na opravu
sociálního zařízení žáků i zaměstnanců v pavilonu B2 ve 3. a 4. NP (poničené obklady a dlažba v souvislosti
s pohyby budovy, sanitární technika, odtokové kanálky). Jedná se o dokončení opravy z roku 2021.
Z důvodu nepojízdné a neopravitelné sekačky z roku 2003 a návrhu na odpis zahradního traktoru z roku
2013 (i přes pravidelný servis je ve velmi špatném stavu) bude škola žádat o investiční dotaci ve výši
250.000 Kč na nákup nového zahradního traktoru, který umožní pravidelnou údržbu rozsáhlých travnatých
ploch ve správě organizace.
K finančnímu plánu školy na rok 2022 nebyly připomínky.
Ad 3)
Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole
Ředitel školy informoval členy ŠR o výsledcích zápisu k povinné školní docházce (PŠD) na školní rok
2022/2023, který se uskutečnil ve dnech 07.04. a 08.04.2022 v budově školy. K zápisu se dostavilo 651 dětí
(z toho 6256 ze spádového obvodu školy), zapsaných bylo 5547 dětí (z toho 5244 ze spádového obvodu
školy). ZŠ Mládežnická evidovala 103 žádostí o odklad PŠD. Informace o výsledcích zápisu k PŠD ve všech
trutnovských ZŠ jsou k dispozici v příloze. S ohledem na počet zapsaných dětí škola předpokládá otevření
32 běžných tříd 1. ročníku.
Ad 4)
Různé
Vzdělávání ukrajinských dětí
Zápis ukrajinských dětí se uskuteční 01.06.2022 od 14 do 16 hodin v budově školy. V současné době se ve
škole vzdělává 12xxx dětí z Ukrajiny v 7xxx ročnících. Těmto žákům jsou nabízeny hodiny českého jazyka
v rozsahu 13 hodin týdně, realizované v rámci Národního plánu doučování. …
Projekt IROP II.
Na základě stanoviska zřizovatele (viz usnesení Rady města Trutnova RM_2022-397/7 z 04.04.2022) škola
pokračuje ve zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy IROP II. Projekt
zahrnuje 3 hlavní oblasti:
 rekonstrukci cvičné kuchyňky,
 vybudování venkovního zázemí pro školní družinu + asfaltové dopravní hřiště aa multifunkčnídětské
hřiště,
 rekonstrukci a modernizaci velké učebny v prostorách pavilonu Dkinosálu na multifukční mediální
učebnu.učebnu
 …?
Změna ŠVP
Členové ŠR se na návrh ředitele školy domluvili, že připravovanou změnu ŠVP budou projednávat na svém
dalším zasedání. Změna se bude týkat především využití IT ve výuce a zavedení nového předmětu
Informatika.
Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2021/2022
2. Změna ŠVP a případně dalších dokumentů
3. Výsledky přijímacích řízení na SŠ
4. Různé
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2022. Konkrétní termín bude upřesněn a
všem členům ŠR včas oznámen.

Zapsal: Dušan Rejl
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