
Zápis 
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816  

ze dne 26.03.2018 
5. 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. Úvod 
      2. Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
  3. Změna školního řádu 

4. Různé 
      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
 
Ad 1 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 2. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis z úvodního zasedání.   
 
Zápis z 1. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 6-0-0  
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
Ředitelka školy podala informaci o hospodaření organizace v roce 2017, a to zejména k prováděným akcím 
nad rámec běžného provozu (čerpání účelových provozních příspěvků z rozpočtu města + prostředků 
z dalších zdrojů).  
 
Škola zakončila účetní rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 229.000 Kč (účetní závěrku a 
výsledek hospodaření za rok 2017 schválila Rada města Trutnova dne 19.03.2018, usnesením RM_2018-
267/6). Zůstatky ve fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31.12.2017 činily: fond odměn 
110.000 Kč, rezervní fond 443.147 Kč, fond investic 154.011 Kč (více informací v přiložené tabulce). V 
případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 
2017. 
Členové ŠR obdrželi rovněž „Přehled provozních příspěvků, účelových a investičních dotací trutnovských ZŠ 
z rozpočtu města v letech 2012 – 2017“.  
 
Finanční plán organizace na rok 2018 navazuje na její běžné náklady a výnosy v roce 2017. Škola obdržela 
do rozpočtu také účelový provozní příspěvek na výměnu svítidel v tělocvičně ve výši 430.000 Kč a bude 
zároveň očekávat stanovisko zřizovatele k  žádosti o účelový provozní příspěvek na pokrytí nákladů 
spojených s nutnou opravou vstupního schodiště a jeho obložení (žádost bude projednána v Zastupitelstvu 
města Trutnova v květnu, nebo v červnu 2018). 
 
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2017 ani k finančnímu plánu na rok 2018 nebyly ze 
strany členů ŠR připomínky. 
 
 
Ad 3) 
Změna školního řádu 
Ředitelka školy předložila členům ŠR návrhy změn školního řádu, které vyplynuly z aktuálních potřeb 
organizace. Konkrétně se jedná o uvedení práv a povinností pedagogických pracovníků. Mezi tato práva 
patří rovněž zadávání domácích úkolů a možnost žáky za jejich vypracování hodnotit. V této souvislosti je 
doplněna také povinnosti žáků domácí úkoly vypracovávat. 
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S ohledem na povinnosti organizace vyplývající z ochrany osobních údajů (GDPR) jsou další změny ve 
školním řádu plánovány již pro následující školní rok (změny budou předloženy na 3. zasedání tohoto 
orgánu školy). 
 
Navrhované změny školního řádu byly schváleny bez připomínek poměrem hlasů 6-0-0. Schválená 
verze školního řádu s účinností od 28.03.2018 bude zveřejněna na webových stránkách školy. 
 
 
Ad 4) 
Různé 

 Informace k metodám výuky (Hejného metoda, „Začít spolu“). Učitelé byli proškoleni a zařazují do 
výuky prvky z obou metod. 

 Informace k zápisu k PŠD (počty dětí z matriky a očekávané s ohledem na odklad), zápis proběhne 5. 
a 6. dubna 2018. 

 Informace o zapojení školy do „Šablon“ vyhlášených MŠMT. Je to možnost, jak získat pro žáky něco 
navíc – zajímavé kroužky či individuální přístup. 

 
 

 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 
2. Případné změny školního řádu (GDPR + další) 
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2018/2019 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2018. Konkrétní termín bude upřesněn a 
všem členům ŠR včas oznámen.  
 
 
 
Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


