
Zápis 

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

ze dne 18. 3. 2015 
4. 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. Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2015/2016 

  3. Hospodaření školy v roce 2014  

4. Finanční plán na rok 2015 

  5. Různé 

    6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 

 

Ad 1) 

Úvod 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 2. zasedání ŠR. Členům ŠR byl 

předložen zápis z 1. zasedání tohoto orgánu školy.  
 

Zápis z 1. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 6-0-0 
 

 

Ad 2) 

Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2015/2016 

K zápisu se dostavilo 62 dětí (z toho 55 dětí bylo u zápisu poprvé, 7 dětí přišlo po odkladu povinné 

školní docházky). V 10 případech zákonní zástupci požádali o odklad PŠD. Počet zapsaných dětí ke 

dni 28. 2. 2015, tj. k termínu zpracování výkazu MŠMT S 53-01, je 52 (z uvedeného počtu má 37 

dětí místo trvalého pobytu ve školském obvodu této spádové školy – viz Obecně závazná vyhláška 

města Trutnova č. 3/2013).  

K nárůstu počtu žáků v ZŠ R. Frimla dochází již od školního roku 2009/2010, a to nejen díky dětem 

s místem trvalého pobytu Trutnově, ale i v okolních obcích. Bližší informace o zápisu k PŠD 

v trutnovských ZŠ a vývoji počtu žáků v ZŠ R. Frimla jsou k dispozici v přiložených tabulkách.  
 

Školská rada bere na vědomí výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2015/2016. 
 

 

Ad 3) 

Hospodaření školy v roce 2014 

Ředitelka školy podala rámcovou informaci o hospodaření organizace v roce 2014. Škola zakončila 

účetní rok s kladným hospodářským výsledkem, tj. ziskem ve výši 209.038,98 Kč, který byl 

převeden do rezervního fondu organizace (účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2014 

schválila Rada města Trutnova dne 24. 3. 2015, usnesením č. 2015-321/6).  

V případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola vyčerpala veškeré rozpočtované 

prostředky na rok 2014, s výjimkou "Rozvojového programu na podporu školních psychologů, 

speciálních pedagogů a metodiků - specialistů" (škole bylo přiděleno 129.986,- Kč, k 31. 12. 2014 

bylo použito 117.022,- Kč, vratka dotace při finančním vypořádání byla ve výši 12.964,- Kč). 
 

K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2014 nebyly ze strany členů ŠR připomínky. 
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Ad 4) 

Finanční plán na rok 2015 
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením č. 2015-29/1 ze dne 2. 3. 2015 příspěvek na 

provoz ZŠ R. Frimla ve výši 4.250.000 Kč (příspěvek byl oproti roku 2014 navýšen o 150.000 Kč). 

V rámci rozpočtu města Trutnova na rok 2015 byly ZŠ R. Frimla schváleny rovněž účelové 

provozní příspěvky, a to na opravu podlahy chodby pavilonu II. stupně ve výši 270.000 Kč a 

v souvislosti s nárůstem počtu žáků na zřízení nové třídy ve výši 200.000 Kč. 

Diskutovalo se o možnostech zřizovatele pokrýt veškeré provozní a investiční požadavky školy, 

resp. o složitosti „rovného“ přístupu nejen ke všem zřízeným (založeným) organizacím města, ale i 

v kontextu tvorby více jak půlmiliardového rozpočtu města Trutnova. V této souvislosti připomněla 

ředitelka školy potřebu výměny oken v hospodářském pavilonu, výměnu osvětlení v učebnách na 

obou stupních ZŠ a opravu tartanové dráhy na školním hřišti. 
 

K finančnímu plánu školy na rok 2015 nebyly po diskusi ze strany členů ŠR připomínky. 
 

 

Ad 5) 

Různé 

Mgr. Libřická seznámila školskou radu s formálními úpravami pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která jsou nedílnou součástí školního řádu. 
 

Navržené změny „Pravidel hodnocení žáků“ školská rada schválila v souladu s ustanovením       

§ 168 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, poměrem hlasů 6-0-0, a to             

s účinností od 19. 3. 2015. 

 

Předseda ŠR informoval o novém Metodickém doporučení MŠMT k bezpečnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních – tzv. Minimálním standardu bezpečnosti. Metodika se 

opírá o závěry z tématické zprávy ČŠI z listopadu 2014 (viz http://www.trutnov.cz/file/8241/). 

V této souvislosti MŠMT vyhlásilo dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských 

zařízení v roce 2015“. O uvedenou dotaci požádá po dopracování projektu také ZŠ R. Frimla.  

 

Všichni členové ŠR se zapojili do diskuse k problémům s parkováním u školy (ohrožování 

bezpečnosti dětí a jejich doprovodu, porušování zákazu vjezdu před školu). Mgr. Hendrych 

informoval o variantách řešení v souvislosti s vybudováním chodníku a o možném termínu 

realizace. V případě nedodržování dopravního značení bude požádána o intenzivnější spolupráci 

Městská policie Trutnov. 
 

    

Ad 6) 

Program a termín příštího zasedání ŠR 

1. Schvalování dokumentů dle § 168 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb. 

2. Různé 

 

Pokud nebude nutné svolat jednání ŠR do konce tohoto školního roku, uskuteční se další zasedání 

začátkem října (nejpozději do 15. 10. 2015), a to s ohledem na vyhláškou stanovený termín 

schvalování Výroční zprávy o činnosti subjektu za uplynulý školní rok. 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková 

 

 

 

 

         …………………………                             ………………………….. 

           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 

http://www.trutnov.cz/file/8241/

