
Zápis č. 18/2 

z jednání školské rady 

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

Lhotecká 39 

 

konané dne 9. 10. 2018 

 

Přítomni: Mgr. Libuše Moníková 

Roman Tobišek, MBA 

  Mgr. Jaroslava Bímová 

   Mgr. Iva Trojnová 

   Mgr. Pavla Jemelková 

Omluveni:  Mgr. Adéla Michková Ph.D. 

   JUDr. Arnošt Urban 

Host:  Mgr. Eva Pozníková 

 

Program:  

1. Kontrola usnesení 

2. Jednací řád 

3. Výroční zpráva      

4. Různé informace 

5. Usnesení 

6. Příští setkání 

 

Ad1) Kontrola usnesení 

 

Usnesení školské rady jsou průběžně plněna. 

 

Ad2) Jednací řád 

 

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný Jednací řád školské rady při Základní škole a 

Mateřské škole, Hradec Králové – Malšova Lhota, Lhotecká 39 s platností od 9. října 2018. 

 

  

Ad3) Výroční zpráva 

 

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

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018. 

 

Ad4) Různé informace 

 

Z důvodu vydání Směrnice GDPR na ochranu osobních údajů si učitelé na poradě před 

zahájením školního roku připomněli vzniklé změny.  

Navyšuje se administrativa dětí s podpůrnými opatřeními.  

Všichni učitelé se podílejí na administrativě, proto každý připravil některou část do výroční 

zprávy. 

Pokračuje odběr obědů z MŠ Čajkovského – Zvoneček, kde došlo ke změně paní ředitelky. 

Obědy se zlepšily. 

Ve škole jsou pro děti kroužky, které navazují na výuku. Došlo k navýšení počtu kroužků 

(Zdravověda, florbal). Většinu vedou učitelé ZŠ. 

Jeden učitel dokončuje studium prevence chování a patologických jevů. 

U některých dětí dochází k problémům v chování a zajišťování pomůcek pro výuku. 

V některých případech je nutné řešit některé problémy přes OSPOD. Vše je velice časově 

náročné. 



Na účetnictví a PAM je třeba najímat externí pracovnice. Spolupráce funguje velice dobře. 

K získávání financí používáme také doplňkovou činnost – pronájem tělocvičny. Získané 

prostředky využíváme na renovaci nářadí a náčiní. 

Z důvodu nedostatku prostoru ve škole je vypracována finální studie pro novou přístavbu. 

V první fázi se mají přistavět učebny k stávající budově v místě současné garáže. Později se 

má přestavět budova bývalé služby škole stojící na místě, kde bývalo sportovní hřiště pro děti. 

Zde dochází k časové prodlevě z důvodu nutnosti čekání na změnu územního plánu. Je třeba 

začít s přístavbou včas, aby byly využity přislíbené dotace z EU na učebny. 

Jelikož již došlo k založení sdružení rodičů, dojde k podání žádosti o dotace na volnočasové 

aktivity do konce října 2018 pro MŠ i ZŠ. 

 

 

Ad5) Usnesení školské rady  

 

1. Školská rada projednala a schválila Jednací řád školské rady při Základní škole a 

Mateřské škole, Hradec Králové – Malšova Lhota, Lhotecká 39 s platností od 9. října 

2018. 

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

 

 

Ad6) Program příštího jednání 

 

Na jednání školské rady dne 2. 4. 2019 v 18 hodin bude projednáno: 

 

1. Zhodnocení roku 2018 – výsledek hospodaření 

2. Rozpočet na rok 2019 

 

 

 

 

          

Hradec Králové dne 9. 10. 2018   Mgr. Pavla Jemelková 

               zapisovatelka   

  

 

 


