
Zápis 
z 5. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816  

ze dne 23.10.2019 
5. funkční období 

 
 
Přítomni:  Burešová Kamila 
  Stolínová Hedvika 

Koutková Vlasta, Mgr. 
  Perutková Lenka, Mgr. 
    Rejl Dušan, Mgr. 
       

Libřická Jitka, Mgr. – host 
 
Omluveni: Hendrych Tomáš, Mgr. 
 
Program:  1. Úvod 
      2. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 

3. Změna školního řádu 
4. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2019/2020 
5. Různé 

      6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 5. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis ze 4. zasedání ŠR. O zápisu nehlasovala paní H. Stolínová, která 
nebyla na tomto zasedání přítomna. 
 
Zápis ze 4. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0  
 
Členové ŠR byli informováni, že Rada města Trutnova rozhodla usnesením RM_2019-342/7 ze dne 
25.03.2019 o nevyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele ZŠ R. Frimla, tudíž stávající ředitelku Mgr. 
Jitku Libřickou nebylo nutné odvolat z funkce, a to ve smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Z uvedeného vyplývá, že Mgr. J. Libřické začalo 
od 01.08.2019 další šestileté funkční období na pozici ředitelky školy. 
 
 
Ad 2) 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
Ředitelka školy předložila 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 Čl. IV jednacího řádu). 
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném 
znění. 
Ředitelka školy stručně zhodnotila obsah tohoto dokumentu a reagovala na dotazy členů ŠR. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla schválena poměrem hlasů 5-0-0. 
Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné podobě 
bude předána zřizovateli). 
 
 
Ad 3) 
Změna školního řádu 
Ředitelka školy seznámila členy ŠR s formální (organizační) změnou školního řádu, která reaguje na přístup 
žáků do školy pomocí čipů. 
 
Navrhovaná změna školního řádu byla schválena bez připomínek poměrem hlasů 5-0-0. Schválená 
verze školního řádu s účinností od 24. 10. 2019 bude zveřejněna na webových stránkách školy. 
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Ad 4) 
Výsledky zápisu k PŠD a výsledky přijímacích řízení na střední školy  
Ředitelka školy informovala 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 
59 dětí (z toho 44 ze spádového obvodu školy). Z 52 zapsaných dětí (7 má odklad PŠD) do školy nakonec 
nastoupilo 50 dětí (2 se odstěhovaly. V 1. ročníku byly otevřeny 2 třídy. 
 
Ředitelka školy informovala členy ŠR rovněž o výsledcích přijímacího řízení žáků na střední školy pro školní 
rok 2019/2020. Na SŠ bylo přijato 40 žáků z 9. ročníku ZŠ a 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 8. 
ročníku ZŠ (podrobný přehled výsledků přijímacích řízení na SŠ je ve schválené Výroční zprávě školy 
2018/2019 na str. 67 a 68). 
 
 
Ad 5) 
Různé 
Personální záležitosti:  
Obtížná personální situace u nepedagogických pracovníků školy stále přetrvává. Aktuálně škola hledá 
náhradu za stávajícího vedoucího ŠJ. Problémy přetrvávají i v případě uklízeček a škola bude hledat rovněž 
novou administrativní pracovnici (paní Hromková odchází do starobního důchodu).   
 
Projekt IROP:  
Členové ŠR si prohlédli nově zrekonstruované prostory, tj. venkovní učebnu v atriu školy, po odchodu SVČ 
nově zřízené odborné učebny (jazykovou, multimediální a přírodopisu) a nové toalety pro žáky školy.  
 
Alternativní stravování ve škole: 
Předseda ŠR obdržel od matky jedné žákyně školy podnět k vytvoření podmínek pro alternativní způsob 
jejího stravování. Vzhledem k tomu, že žákyně z přesvědčení nekonzumuje školní stravu, matka chce obědy 
dceři připravovat, přičemž však žádá, aby bylo ve škole zřízeno místo pro jejich ohřátí. 
Členové ŠR o tomto požadavku diskutovali a dospěli k závěru, že požadovaná stravovací alternativa 
s sebou nese řadu rizik a negativ (hygienická, bezpečnostní a organizační), a proto se k vytvoření podmínek 
pro její zavedení nepřiklánějí. Škola je v odůvodněných případech připravena vycházet žákům a jejich 
zákonným zástupcům vstříc. Dobrou vůli vedení školy lze doložit na několika již existujících případech, a to 
ze zdravotních důvodů. 
 
 
Ad 6) 
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. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2020. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas 
oznámen.  
 
 
 
Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


