
Zápis
z 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816 

ze dne 13. 10. 2014
4. funkční období

Přítomni: Burešová Kamila
    Stolínová Hedvika

Koutková Vlasta, Mgr.
Perutková Lenka, Mgr.

    Hendrych Tomáš, Mgr.
    Rejl Dušan, Mgr.

    Libřická Jitka, Mgr. – host

Program: 1. Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
    2. Jednací řád ŠR
    3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
    4. Různé
    5. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)
Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
Ředitelka školy přivítala a představila členy ŠR pro 4. funkční období. Členové ŠR obdrželi Přílohu
ke Zřizovací listině Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816 (jmenný seznam členů,
podepsaný starostou města). 
Členové ŠR zvolili předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu
školy.

Na návrh  Mgr.  Hendrycha  byl  předsedou  ŠR zvolen  Mgr.  Rejl,  a  to  poměrem hlasů  5-0-1.
Tajemníkem ŠR se stala Mgr. Koutková. 

Ad 2)
Jednací řád ŠR
Členové ŠR se seznámili s návrhem Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, Trutnov,       R.
Frimla 816. 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,  poměrem hlasů 6-0-0 a nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 13. 10. 2014.

Ad 3)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Ředitelka  školy  předložila  školské  radě  k projednání  Výroční  zprávu  o  činnosti  subjektu  za
uplynulý školní rok. Jedná se o jeden ze tří dokumentů, které tento orgán školy schvaluje v souladu
s ustanoveními § 168 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (dále jen
školský zákon). 



Výroční  zpráva  byla  školské  radě  předložena  v termínu  stanoveném vyhláškou č.  15/2005 Sb.,
v platném  znění,  tj.  do  15.  října,  a  obsahuje  všechny  povinné  náležitosti  dle  §  7  odst.  1  této
vyhlášky.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena bez připomínek poměrem
hlasů 6-0-0. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy a
v tištěné podobě předána zřizovateli.

Ad 4)
Různé
Předseda ŠR seznámil její členy s dalšími právy a povinnostmi (viz znění souvisejících ustanovení
školského zákona) a současně je vyzval k aktivnímu předkládání návrhů pro další jednání (včetně
návrhů z řad  zákonných zástupců žáků a  pedagogických  pracovníků).  Termíny  zasedání  budou
plánovány  s ohledem na  kompetence  tohoto  orgánu  školy  a  dle  aktuálních  potřeb  (ŠR zasedá
nejméně dvakrát ročně). 
Ředitelka  školy  informovala  o  provedených akcích,  které  byly  financovány  formou účelového
provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele (oprava střechy na dalších pavilonech školy, oprava
podlahy  na  chodbě  pavilonu  2.  stupně).  Současně  však  upozornila  na  problémy  spojené
s technickým stavem budovy,  jejím  vybavením,  ale  i  okolím  školy  (nutná  rekonstrukce  školní
kuchyně,  výměna  osvětlení  ve  třídách,  oprava  vstupního  prostoru  do  školy,  vybudování
přístupového chodníku a vyřešení problémů s parkováním).  

Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR

1. Hospodaření školy v roce 2014
2. Finanční plán subjektu pro rok 2015
3. Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2015/2016
4. Různé

Další zasedání ŠR se uskuteční v průběhu února, nebo začátkem března 2015. Konkrétní termín
bude upřesněn a všem členům ŠR včas oznámen. 

Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková

         …………………………                           …………………………..
           předseda školské rady                                          tajemník školské rady
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