
Zápis č. 16/2 

z jednání školské rady 

 
při Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Malšova Lhota, 

Lhotecká 39 

 

konané dne 5. 10. 2016 

 

Přítomni: Mgr. Adéla Michková Ph.D. 

Roman Tobišek, MBA 

  Mgr. Jaroslava Bímová 

   Mgr. Libuše Moníková 

   JUDr. Arnošt Urban 

   Mgr. Iva Trojnová 

   Mgr. Pavla Jemelková 

 

Program:  

1. Kontrola usnesení 

2. Výroční zpráva      

3. Různé informace 

4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

5. Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu školní družiny 

6. Usnesení 

7. Příští setkání 

 

Ad1) Kontrola usnesení 

 

Usnesení školské rady jsou průběžně plněna. 

 

Ad2) Výroční zpráva 

 

Paní ředitelka Bímová informovala o výroční zprávě, která byla členům školské rady zaslána.  

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu všemi hlasy. 

 

Ad3) Různé informace 

 

Na začátku školního roku nastoupilo do školy 85 žáků základní školy a 38 dětí mateřské 

školy. V současnosti jsou ve škole 4 děti s Aspergerovým syndromem, 6 dětí s poruchou 

učení, 2 s poruchou chování a 1 žák nadaný. Pracují s nimi čtyři asistentky pedagoga. Na 

všech 13 dětí je třeba vypracovávat individuální vzdělávací plány.  

Od začátku školního roku dochází k velkým změnám legislativy integrovaných dětí. Nové 

financování připadne dětem vyšetřeným po 31. 8. 2016.  

Žáci 1. ročníku dostávají učebnice a školní pomůcky, které si nechávají. Žákům ostatních 

ročníků jsou učebnice zapůjčeny. Z části dostávají sešity a čtvrtky. 

Nabídka kroužků je stejná jako v roce předcházejícím.  

Úspěšně jsme byli v loňském školním roce zapojeni do pilotního projektu Hodina pohybu 

navíc pro žáky 1. až 3. ročníku. Tento projekt pokračuje i v letošním školním roce. 

Naším cílem je změnit malotřídní školu na plně organizovaný 1. stupeň ZŠ.  

Nyní probíhají jednání o rozšíření školy, zvětšení prostoru MŠ, navýšení učeben  a výhledově 

rozšíření jídelny. Tento návrh podporuje odbor školství Hradce Králové i komise místní 

samosprávy Malšovy Lhoty i Svinar. Návrh na přeměnu budovy za základní školou pro její 

potřeby je v současnosti omezen plány města s výhledem do roku 2020. Nyní by šly využít 

např. prostory nad garáží. 

Jsme fakultní školou, proto i v letošním školním roce probíhají na naší škole praxe studentů 

Pedagogické fakulty UHK. 



Hospodaření školy, které na rozdíl od školního roku, je uzavíráno kalendářním rokem, 

probíhá v pořádku. 

Do konce kalendářního roku musí být uzavřeno vyúčtování volnočasových aktivit. Zde je 

velmi dobrá spolupráce s MMHK. Do konce října je třeba zažádat o peníze na spolupráci 

s hasiči. 

Část peněz získává škola z doplňkové činnosti (pronájmem tělocvičny). 

Žáci naší školy bezproblémově přecházejí na jiné školy. Po dohodě s rodiči pomáháme 

vyhledávat pro děti nejvhodnější školy. Vedeme děti k sebehodnocení, schopnosti najít své 

slabé ale i silné stránky a správně s těmito informacemi nakládat. Testování SCIO žáků 5. 

ročníku bylo úspěšné. Dva byli přijati na víceleté gymnázium. Vždy nás potěší, pokud se 

k nám vrací bývalí žáci pochlubit se svými úspěchy při dalším studiu i úspěšném uplatnění 

v životě pracovním i rodinném. 

 

Ad4) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Všichni členové školské rady se dne 31. 8. 2015 elektronicky seznámili a vzali na 

vědomí změnu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 

2016. 

 

Ad5) Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu školní družiny 

 

Všichni členové školské rady se seznámili a vzali na vědomí Dodatek č. 3 ke Školnímu 

vzdělávacímu programu školní družiny s platností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. 

 

Ad6) Usnesení školské rady  

 

1. Školská rada projednala a všemi hlasy přítomných členů ŠR schválila výroční zprávu. 

 

2. Všichni členové školské rady se dne 31. 8. 2015 elektronicky seznámili a vzali na 

vědomí změnu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 

2016. 

 

3. Všichni členové školské rady se seznámili a vzali na vědomí Dodatek č. 3 ke Školnímu 

vzdělávacímu programu školní družiny s platností od 1. 9. 2016. 

 

Ad7) Program příštího jednání 

 

Na jednání školské rady dne 5. 4. 2016 v 18 hodin bude projednáno: 

 

1. Zhodnocení roku 2016 – výsledek hospodaření 

2. Rozpočet na rok 2017 

 

 

 

 

          

Hradec Králové dne 5. 10. 2016   Mgr. Pavla Jemelková 

               zapisovatelka   

  

 

 


