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

ze dne 19. 03. 2019 
5. funkční období 

 
 
Přítomni:  Burešová Kamila 
  Koutková Vlasta, Mgr. 
  Perutková Lenka, Mgr. 
      Hendrych Tomáš, Mgr. 
      Rejl Dušan, Mgr. 
 
Omluveni: Stolínová Hedvika 
       

Libřická Jitka, Mgr. – host 
  
Program:  1. Úvod 
      2. Hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019 
  3. Změna školního řádu 

4. Možnost vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele školy 
5. Různé 

      6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 4. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis z úvodního zasedání.   
 
Zápis z 3. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0  
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019 
Ředitelka školy podala informaci o hospodaření organizace v roce 2018, a to zejména ve vztahu 
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 160.000 Kč (účetní závěrku a 
výsledek hospodaření za rok 2018 schválila Rada města Trutnova usnesením RM_2019-273/6 ze dne 11. 
03. 2019). Zůstatky ve fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31. 12. 2018 činily: fond odměn 
110.000 Kč, rezervní fond 1.570.206 Kč, fond investic 138.179 Kč (více informací v přiložené tabulce). V 
případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 
2018. 
 
Finanční plán organizace na rok 2019 se do jejího schváleného rozpočtu (viz usnesení Zastupitelstva města 
Trutnova ZM_2019-28/1 ze dne 04. 03. 2019) promítl pouze částečně, a to s ohledem na městem avizované 
nutné úspory v rámci provozu, které se v plné míře týkají rovněž příspěvkových organizací města.  
Škola obdržela 5.810.000 Kč příspěvek na provoz, dále účelový provozní příspěvek (ÚPP) na náklady 
projektového manažera IROP 100.000 Kč, ÚPP na klimatizaci serverovny 70.000 Kč, ÚPP na spoluúčast 
IROP 642.000 Kč + investiční dotaci na spoluúčast IROP 970.000 Kč a investiční dotaci na odstranění 
havarijního stavu sociálního zázemí školy 2.000.000 Kč. Odvody byly organizaci stanoveny ve výši 
1.240.000 Kč.  
 
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2018 ani k finančnímu plánu na rok 2019 nebyly ze 
strany členů ŠR připomínky. Diskuse probíhala pouze v souvislosti s přijatými úspornými opatřením 
v rámci příspěvků na provoz u městem zřizovaných příspěvkových organizací. 
 
Ad 3) 
Změna školního řádu 
Ředitelka školy předložila členům ŠR návrh na změnu školního řádu, která vyplynula z aktuálních potřeb 
organizace. Konkrétně se jedná o úpravu zákazu používání mobilních telefonů, MP3, MP4 a tabletů při 
výuce … (viz článek 1A2 školního řádu a první bod školního „Devatera“) … 
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Navrhované změny školního řádu byly schváleny bez připomínek poměrem hlasů 5-0-0. Schválená 
verze školního řádu s účinností od 20. 03. 2019 bude zveřejněna na webových stránkách školy. 
 
Ad 4) 
Možnost vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele školy 
Pracovní poměr ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných mj. obcemi upravuje § 166 zákona č. 
561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění. I když se uvedený pracovní poměr novelou školského 
zákona (č. 82/2015 Sb.) změnil z doby určité na dobu neurčitou, zůstalo však zachováno pravidlo tzv. 
šestiletých „funkčních období“. To znamená, že zřizovatel je i nadále oprávněn (a na návrh České školní 
inspekce nebo školské rady také povinen) před koncem funkčního období ředitele, konkrétně v období od 
začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce, vyhlásit na 
jeho vedoucí pracovní místo konkurs a odvolat jej z funkce (pozn.: s ohledem na § 73a odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, však řediteli odvoláním z funkce pracovní poměr nekončí). 
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, počíná řediteli běžet další šestileté funkční období. 
Z výše uvedeného důvodu členové ŠR projednali možnost vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele 
Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, resp. se usnesli, že nebudou podávat zřizovateli návrh na vyhlášení 
konkursu na tuto pracovní pozici. 
 
Potvrzení Mgr. Jitky Libřické na pozici ředitelky ZŠ R. Frimla na další šestileté období bylo schváleno 
poměrem hlasů: 5-0-0. Toto stanovisko vyjádřila rovněž nepřítomná H. Stolínová, jejíž názor zjišťoval 
předseda ŠR telefonicky. 
 
Ad 5) 
Různé 
Termín zápisu k PŠD je 4. a 5. 3 2019. Předškoláci měli možnost se 3x setkat s předpokládanými učitelkami 
budoucích prvních tříd a vyzkoušet si školní práci 
Personální záležitosti ve ŠJ a stravování žáků – v současné době škola hledá pomocnou sílu do kuchyně, 
protože současnému pracovníkovi končí k 31. 3. pracovní smlouva a dále již nemá zájem na této pozici 
pracovat. Pracovní poměr chce dohodou také ukončit vedoucí školního stravování, škola bude tedy hledat 
jiného zaměstnance. 
V červnu budou ve škole končit dvě uklízečky a nyní škola vybírá na toto místo nové zájemce. 
Realizace projektu IROP: V současné době probíhají výběrová řízení (stavba, školní nábytek, ICT včetně 
konektivity, zahradní úpravy, učební pomůcky). Na stavbu a vybavení nábytkem již byly uzavřeny smlouvy 
s vybranými firmami. Stavební práce by měly být ukončeny ke 2. 8. 2019. Jedná se o vybudování venkovní 
učebny v atriu školy, dále ve volných prostorech školy budou nově zřízeny odborné učebny – jazyková, 
multimediální a přírodopisu. Součástí projektu je také vybudování bezbariérového WC a hlavního vchodu. 
 
Celkové náklady projektu:  16.437.672,00 Kč 
Finanční spoluúčast obce:  10% (1.643.767,20 Kč)  
 
Ad 6) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 
2. Případné změny školního řádu a dalších dokumentů 
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2019/2020 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2019. Konkrétní termín bude upřesněn a 
všem členům ŠR včas oznámen.  
 
 
 
Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


