
ZÁPIS 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, 

které se uskutečnilo v úterý 15. 10. 2019 

 

Jednání zahájeno v 15 hodin, ukončeno v 16,15 hodin. 

Přítomni: 

Za zřizovatele:                         Mgr.. Eva Pozníková, Ing. Simona Strejčková 

Za školu:                                            Mgr. Marcela Dlabáčková, Mgr. Jolana Lehká 

Za zákonné zástupce žáků:                Mgr. Soňa Došková  

Za vedení školy:                                - 

Omluveni:    Ing. Radek Homoláč, Mgr. Petr Cvrček 

Ověřovatelé zápisu:                         Mgr. Eva Pozníková Mgr. Marcela Dlabáčková 

 

 

Program: 

1) Výroční zpráva základní a mateřské školy a Školské rady za školní rok 2018/2019 

2) Pedagogicko-organizační zabezpečení roku 2017/2018 

3) Kyberšikana, používání sociálních sítí 

4) Různé 

 

Ad 1. Výroční zpráva základní školy a mateřské školy a Školské rady za školní rok 2018/2019 

S oběma výročními zprávami seznámila Školskou radu zástupkyně ředitele Mgr. Jolana Lehká.  Ve 

školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školu 229 žáků, kteří se učili podle Školního vzdělávacího 

programu „Škola hrou, hrou ke vzdělání“. Výuka anglického jazyka probíhala již od první třídy. I v tomto 

roce proběhly na naší škole tradiční akce: Nultá školička, Vánoční trhy, Den otevřených dveří, 

Velikonoční jarmark, Krasopsaní, Projekt „Koruna planety – Výstup na Puncak Jaya“ a další.  

V Mateřské škole bylo ve školním roce 2018/2019 54 dětí, které se učily podle Školního vzdělávacího 

programu „Kamarádi přírody“. I ve školce proběhlo v tomto roce mnoho akcí, např.: vystoupení dětí 

v Domově důchodců a na Vánočních trzích ve škole, masopust, drakiáda, stanování předškoláků, 

slavnostní vyřazení absolventů a další. 

 

Ad 2. Pedagogicko-organizační zabezpečení roku 2019/2020 

Proběhnou 3 lyžařské výcviky. Ředitelské volno bude ve dnech 31. 10.2019 a 01. 11. 2019. V době 

ředitelského volna bude v případě zájmu rodičů provoz školní družiny zachován.  

 

Ad 3. Kyberšikana, používání sociálních sítí 

Velký problém vidí Školská rada i škola v používání sociálních sítí. Rodiče mnohdy neví, co všechno 

jejich děti uveřejňují a neuvědomují si nebezpečnost takového jednání. Škola se zaměří více na 

informovanost nejen žáků, ale i rodičů formou preventivních programů a přednášek. 

 

 

 



Ad 4. Různé 

Zástupkyně ředitele seznámila Školskou radu s dokončením rekonstrukce školního dvora a střechy na 

základní škole. Dále informovala členy rady o darování zahradních kontejnerů na výsadbu květin od 

Technických služeb. Do budoucna je nutná rekonstrukce školní cvičné kuchyně – nové rozvody odpadů, 

vody, elektrického vedení, obkladů, podlahy a zařizovacích předmětů.  

 

Termín příští schůzky: 07. 04. 2020 v 15.00 hod. 

 

Zápis z jednání Školské rady je dán k dispozici všem členům rady a řediteli školy. 

 

Vypracoval Mgr. Jolana Lehká 

 

V Hradci Králové, dne 15. 10. 2019  

 

USNESENÍ 

 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, které se 

uskutečnilo v úterý 15. 10. 2019. 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králov, Pešinova 146: 

 

S c h v a l u j e   

1) Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 bez 

připomínek. 

2) Výroční zprávu Školské rady při ZŠ a MŠ, Nový Hradec Králové za školní rok 2018/2019 bez 

připomínek. 

 

B e r e  n a  v ě d o m í   

1) Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2019/2020. 

2) Informaci o provedených a plánovaných rekonstrukcích a opravách technického zařízení budov. 

 

Usnesení schváleno 5 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

 

Zapisovatel:    Mgr. Jolana Lehká 

Zástupce předsedy školské rady: Mgr. Jolana Lehká 

Ověřovatelé:    Mgr. Eva Pozníková 

     Mgr. Marcela Dlabáčková 


