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Program:

1. Přítomni.
2. Zahájení.
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady. Jednací řád.
4. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021.
5. Projednání změny školního řádu - přidání přílohy školního řádu č. 2:

Příloha č. 2_Pravidla pro hodnocení chování žáků (původně příloha Preventivního
plánu školy).

6. Vyjádření se k návrhům úprav školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování.

7. Seznámení se střednědobým plánem rozvoje školy v návaznosti na evaluační zprávu.
8. Seznámení s dlouhodobou strategií na úpravu výsledků vzdělávání žáků v základní

škole.
9. Seznámení se stavem, průběhem a dalším plánem rekonstrukce školy, včetně

finančních nároků na provozní rozpočet školy.
10. Ostatní.
11. Termín další schůze.
12. Úkoly.

1. Přítomni

Členové školské rady: Ing. Zbyněk Bárta
Ing. Oldřich Vlasák
Ing. Michal Skaunic
Mgr. Eva Faltisová
Mgr. Veronika Syrovátková

Nepřítomni: Ing. Petra Procházková
Host: Mgr. Pavel Balda – ředitel školy

2. Zahájení

Schůzi zahájil ředitel školy Mgr.Pavel Balda. Přivítal zúčastněné a seznámil je s programem.

3.         Volba předsedy a místopředsedy školské rady. Jednací řád.

3.1 Volba předsedy

Návrh: Ing. Michal Skaunic
Hlasování: pro: 4, proti : 0, zdrželi se: 1
Předsedou byl zvolen pan Ing. Michal Skaunic.
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3.2 Volba místopředsedy

Návrh: Mgr. Veronika Syrovátková
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1
Místopředsedou byla zvolena paní Mgr.Veronika Syrovátková.

3.3 Jednací řád

Návrh: Dosavadní jednací řád ŠR
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Jednací řád byl školskou radou projednán a schválen.

4. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021

Pan ředitel seznámil přítomné s výroční zprávou.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Výroční zpráva byla školskou radou projednána a schválena.

5. Projednání změny školního řádu - přidání přílohy školního řádu č. 2: Příloha č. 2
Pravidla pro hodnocení chování žáků (původně příloha Preventivního plánu
školy)

Pan ředitel seznámil přítomné  se změnou školního řádu.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Změna ve školním řádu byla projednána a schválena.

6. Vyjádření se k návrhům úprav školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování

Pan ředitel seznámil přítomné  s úpravou školního vzdělávacího plánu školy. Jednotlivé
změny ŠVP byly prezentovány a projednány.

7. Seznámení se střednědobým plánem rozvoje školy v návaznosti na evaluační
zprávu

Pan ředitel seznámil přítomné  se střednědobým plánem rozvoje školy. Plán byl projednán.

8. Seznámení s dlouhodobou strategií na úpravu výsledků vzdělávání žáků v
základní škole

Pan ředitel seznámil přítomné  s dlouhodobou strategií na úpravu výsledků vzdělávání žáků
v základní škole. Strategie byla projednána.
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9. Seznámení se stavem, průběhem a dalším plánem rekonstrukce školy,  včetně
finančních nároků na provozní rozpočet školy

Pan ředitel seznámil přítomné  se stavem, průběhem a dalším plánem rekonstrukce školy.
Průběh rekonstrukce včetně dalšího vývoje byl projednán.

Obsahy výše uvedených bodů jsou dostupné na webových stránkách školy.

10. Ostatní

Pan Ing. Skaunic informoval přítomné o stavu realizace sportovní haly a hřiště. Požádal o
spolupráci přítomné členy školské rady. Ti se domluvili na přípravě potřebných dokumentů a
předání na  MMHK – odbor školství.

11. Termín další schůze

Termín schůze byl členy školské rady předběžně  domluven na 22. 2. 2022 v 17.00 hodin.

12. Úkoly

● Sestavení podkladů pro žádost o projednání projektu výstavby sportovní haly Radou
města HK. Žádost sestaví ŘŠ z podkladů dodaných Ing. Skaunicem a odešle ji na
odbor školství.

● Projednání rozpočtu školy na rok 2022.

V Hradci Králové 8. 10. 2021

Zapsala: V. Syrovátková
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