
Zápis 
z 3. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816  

ze dne 18.05.2022 
6. funkční období 

 
 
Přítomni:  Holubcová Věra, MUDr. 
      Božek Petr, Ing. 
  Koutková Vlasta, Mgr.  

Perutková Lenka, Mgr. 
Hendrych Tomáš, Mgr. 
Rejl Dušan, Mgr. 

 
      Libřická Jitka, 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 nehlasovali L. Perutková a T. Hendrych, kteří nebyli na 2. zasedání ŠR přítomni. 
 
Zápis z 2. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0  
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2021 a finanční plán na rok 2022 
Ředitelka školy podala 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 110.000 Kč, rezervní fond 
398.120 Kč, fond investic 0 Kč (více informací v přiložené tabulce).  
V případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na 
rok 2021. 
Na hospodaření školy se negativně projevil nárůst cen energií, nárůst ceny papíru a kancelářských potřeb 
(nárůst 40%). 
Projevil se také nárůst objemu hygienických prostředků kvůli situaci s Covid-19. 
Z investic byly pořízeny kamery a chladící box do školní kuchyně. 
Byla potvrzena účelová dotace pro tým mažoretek – účast na Mistrovství Evropy v Chorvatsku.  
 
V roce 2022 se na rozpočtu už negativně projevuje nemocnost pracovníků ZŠ (nemocenská vyplacená za 
Q1 je zhruba na stejné výši jako za celý rok 2021). 
Taktéž se projevuje negativně pozdní informování o dotacích a přidělených prostředcích z HK kraje a 
Ministerstva školství.  
 
V letošním roce bude Město Trutnov vyjednávat rámcovou smlouvu pro energie na další 2 roky. Předpoklad 
je další zvýšení ceny za energie, 
 
 
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 



 2 

příspěvkových organizací. Co se týče běžných provozních výdajů školy, došlo k navýšení provozního 
příspěvku (o 400.000 Kč) z důvodu nárůstu cen energií, služeb a materiálu. Vynakládání těchto prostředků 
bude zřizovatelem vyhodnoceno opět po polovině roku 2022 s tím, že provozní rozpočet bude v případě 
objektivních důvodů upraven (aktuální výše provozního příspěvku je 7.060.000 Kč). Organizace nemá 
k řešení problematických situací výrazné rezervy ve vlastních fondech. 
V rámci rozpisu rozpočtu na rok 2022 škola obdržela také účelový provozní příspěvek ve výši 500.000 Kč na 
opravu sociálního zázemí a šaten u sportovní haly a dále 130.000 Kč na dopravu mažoretek na ME v 
Zadaru.  
Dotazy k letošnímu rozpočtu se týkaly opravy toalet na 1. stupni ZŠ, která je již delší dobu plánována a stále 
se nepřistoupilo k její realizaci, a zateplení celé budovy školy. Aktuálně se zpracovává projektová 
dokumentace pro zateplení školy (zvažuje se také alternativa FVE) – předpoklad zpracování cca 1 rok, poté 
bude následovat realizace. 
 
Opravy toalet na 1. stupni jsou odloženy již několikátý rok, odhad nákladů je 4 mil. Kč. Investiční požadavek 
byl zamítnut. 
Zateplení budovy školy – bylo zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Jeden z požadavků na 
projekt je zvážení alternativních zdrojů energií (tepelné čerpadlo, FVE apod.) 
Předpokládaný začátek realizace zateplení je rok 2024.  
 
Investiční dotace z projektu IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program): 

- projekt na 25 mil. Kč, 85% dotace / 15% zřizovatel 
- rekonstrukce původních zbývajících prostor SVČ 
- předělání na kuchyňky, místnost robotiky, fyziky a informatiky 
- rekonstrukce malého sálu 
- rekonstrukce stávající učebny fyziky 
- přesun dílen, na původním místě dílen bude herna (lepší pro čekání na oběd apod.) 
- místnost naproti ping-pongu – předělání na multifunkční učebnu, vytvoření terasy na střeše 

 
 
K finančnímu plánu školy na rok 2022 nebyly připomínky. 
Ad 3) 
Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole  
Ředitelka školy informovala 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 (on-line od 01.04.2022). 
K zápisu se dostavilo 59 dětí (z toho 16 ze spádového obvodu školy), zapsaných bylo 53 dětí (z toho 14 ze 
spádového obvodu školy). ZŠ R. Frimla evidovala 6 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 2 běžných tříd 1. ročníku. 
 
 
Ad 4) 
Různé 
Vzdělávání ukrajinských dětí 
Zápis ukrajinských dětí se uskuteční 01.06.2022 od 11 do 16 hodin v budově školy. V současné době se ve 
škole vzdělávají 4 děti z Ukrajiny, a to v 1., 3., 7. a 8. ročníku.  
Obědy žáků jsou placeny z mom4moms. Svačiny platí dětem učitelé ZŠ. 
ZŠ V Domcích bude působit jako spádová škola pro 1. ročník ukrajinských žáků z Trutnova – zápis 2.-
3.6.2022 
 
Projekt IROP II. 
Na základě stanoviska zřizovatele (viz usnesení Rady města Trutnova RM_2022-552/9 z 02.05.2022) škola 
pokračuje ve zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy IROP II. Projekt 
bylo však nutné oproti původním předpokladům zúžit, resp. snížit jeho celkové plánované náklady na cca 
25.000.000 Kč. 
 
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2021/22 
 
Víceleté gymnázium (osmileté) – žáci 5. tříd 
Hlásilo se 20, přijato bylo 11 žáků. Gymnázium Trutnov, Úpice, Vrchlabí. 
 
Střední školy – žáci 9. tříd 
Na střední školy odcházelo z 9. tříd 45 žáků. 
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Z toho na soukromé školy se přihlásilo 7 žáků. 
 
Lyžařské výcviky 
 
Letos se týdenního dojížděcího výcviku účastnily 1., 3. a 4. ročníky. 2. ročníky musely výcvik zrušit kvůli 
karanténě způsobené Covid-19. Všichni žáci 2. stupně měli možnost účastnit se jednoho dne na běžkách a 
dvou dnů na sjezdovkách. V posledních letech se nekonaly pobytové lyžařské zájezdy z důvodu klesajícího 
zájmu. Důvody omluv a neúčasti žáků jsou buď finanční důvody nebo malá atraktivita krkonošského 
lyžování.  
V rámci školské rady se zvažuje zřízení sociálního fondu pro znevýhodněné děti. Průzkum o zájem mezi 
rodiči a podrobné nastavení fondu mají na starosti MUDr. Holubcová a p. Božek. 
 
Drogová problematika 
ZŠ má podezření, že dochází k distribuci a konzumaci nikotinových sáčků (Lyft). Jako prevence byla 
přednáška o nebezpečí tohoto fenoménu. 
Pokud nebude distributor či konzument chycen přímo při předání, nelze podniknout žádné další kroky. 
Rodiče jsou vyzváni, aby apelovali na děti. Děti by měly nahlásit, pokud si všimnou prodeje, či předání drog. 
Ideálně zdokumentovat (mobilní telefon apod.) 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 
2. Případné změny dokumentů školy 
3. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2022. Konkrétní termín bude upřesněn a 
všem členům ŠR včas oznámen. 
 
 
 
Zapsali: Mgr. Dušan Rejl a Ing. Petr Božek 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


