
Zápis 

ze 4. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816  

ze dne 30. 3. 2016 
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 2016/2017 

  3. Hospodaření školy v roce 2015  

4. Finanční plán na rok 2016 

  5. Různé 

    6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 

 

Ad 1) 

Úvod 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 4. zasedání ŠR. Členům ŠR byl 

předložen zápis z 3. zasedání tohoto orgánu školy (o zápisu nehlasovali H. Stolínová a D. Rejl).  

 

Zápis z 3. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0 

 

 

Ad 2) 

Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2016/2017 

K zápisu na následující školní rok se dostavilo 65 dětí, z toho 55 dětí bylo u zápisu poprvé a 10 dětí 

přišlo po odkladu povinné školní docházky (PŠD), což představuje mírný nárůst ve srovnání se 

zápisem na školní rok 2015/2016. V 5 případech zákonní zástupci požádali o odklad PŠD dítěte. 

Počet zapsaných dětí ke dni 28. 2. 2016, tj. k termínu zpracování výkazu MŠMT S 53-01, byl 60. 

Od letošního školního roku jsou v souladu s § 36 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 

všem základním školám zasílány příslušným obecním úřadem seznamy dětí, jichž se v následujícím 

školním roce týká zahájení PŠD, a pro které je s ohledem na místo jejich trvalého pobytu daná škola 

spádovou (ze 49 dětí, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ R. Frimla, bylo do 

této školy zapsáno 48 dětí). 

Bližší informace o zápisu k PŠD v ZŠ R. Frimla a ostatních trutnovských ZŠ + o vývoji počtu žáků 

v ZŠ R. Frimla od školního roku 1995/1996 jsou k dispozici v přiložených tabulkách.  

 

Školská rada bere na vědomí výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017. 
 

 

Ad 3) 

Hospodaření školy v roce 2015 

Ředitelka školy podala rámcovou informaci o hospodaření organizace v roce 2015. Škola zakončila 

účetní rok s vyrovnaným výsledkem hospodaření (účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 

2015 schválila Rada města Trutnova usnesením č. 2016-278/6 ze dne 21. 3. 2016). Bližší informace 

jsou v přiložené tabulce.  
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V případě přímých NIV škola čerpala rozpočtované prostředky na rok 2015 vedené pod ÚZ 33 353, 

33 050, 33 052 a 33 061. S výjimkou 1 Kč (vratka v rámci dotace na psychologa) škola využila 

veškeré prostředky v celkové výši 15.295.745 Kč. 

 

K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2015 nebyly ze strany členů ŠR připomínky. 

 

 

Ad 4) 

Finanční plán na rok 2016 
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením č. 2016-35/1 ze dne 7. 3. 2016 příspěvek na 

provoz ZŠ R. Frimla ve výši 4.300.000 Kč (příspěvek byl oproti roku 2015 navýšen o 50.000 Kč). 

V rámci rozpočtu města Trutnova na rok 2016 byly ZŠ R. Frimla schváleny rovněž účelové 

provozní příspěvky, a to na opravu podlahy chodeb pavilonu I. stupně ve výši 250.000 Kč, opravu 

nadpraží oken pavilonu I. stupně ve výši 180.000 Kč a výměnu šatních skříněk ve výši 200.000 Kč. 

ZŠ bude v letošním roce realizovat rovněž výměnu osvětlení a nasvícení tabulí v pavilonu I. stupně 

(finanční prostředky na tuto akci organizace získala již v loňském roce) a zároveň bude za dohledu 

odboru rozvoje města MěÚ kompletně rekonstruována školní kuchyně.  

 

K finančnímu plánu školy na rok 2016 nebyly po diskusi ze strany členů ŠR připomínky. 
 

 

Ad 5) 

Různé 

Členové ŠR diskutovali o problémech, které s největší pravděpodobností nastanou v souvislosti s 

naplňováním aktualizovaného znění § 16 školského zákona, tj. zásadních změn v pojetí vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - ruší se kategorizace dětí (žáků) podle 

zdravotního postižení a zdravotního či sociálního znevýhodnění, nově se definice SVP váže na 

potřebu poskytnutí tzv. podpůrných opatření (nabytí účinnosti 1. 9. 2016).   

Mgr. J. Libřická znovu připomněla potřebu opravy tartanového oválu (stav dráhy může zapříčinit 

úrazy žáků) a vybudování přístupového chodníku ke škole. 

Odbor SVŠZ MěÚ domlouvá termín jednání ředitelů škol se zástupci Úřadu práce ČR k možnostem 

finanční podpory úvazku „vrátného“, a to v souvislosti s bezpečným provozem školy. 

 

    

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. 2016), 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 


