
ZÁPIS 
 
z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 
146, které se uskutečnilo 23. 9. 2014. 
 
Jednání zahájeno v 16 hodin, ukončeno v 16.45 hodin. 
 
Přítomni: 
Za zřizovatele:   Mgr. Lenka Moníková, Ing.arch. Lenka Zídková 
Za školu:    Mgr. Markéta Dočkalová, Mgr. Jolana Lehká 
Za zákonné zástupce žáků: Mgr. David Chaloupský, Ph.D. 
Za vedení školy:   Mgr. Petr Cvrček 
 
Omluvena:     
Za zákonné zástupce žáků: Klára Sedílková 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Lenka Moníková, Mgr. Jolana Lehká 
 
Program: 
1) Výroční zpráva školy a Školské rady za školní rok 2013/2014 
2) Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 
3) Oprava plotu zahrady mateřské školy Na Biřičce 
4) Různé 
 
Ad 1. 
Ředitel školy stručně seznámil přítomné s textem výroční zprávy základní školy a mateřské 
školy za školní rok 213/2014 (text byl členům rady v předstihu zaslán e-mailem k podrobnému 
prostudování a připomínkování). 
Předseda školské rady seznámil přítomné s textem výroční zprávy Školské rady. 
Texty byly schváleny bez připomínek. 
 
Ad 2. 
Ředitel školy seznámil přítomné s pedagogicko-organizačním zabezpečením školní roku 
2014/2015. Složení pedagogického sboru a nepedagogických zaměstnanců se nemění. 
Ve dnech ředitelského volna 30. 10. a 31. 10. bude pro zájemce zabezpečen provoz školní 
družiny v době od 7 do 14 hodin. 
 
Ad 3. 
Ing. arch. Lenka Zídková vznesla požadavek na odstranění přerostlých smrčků na jižní hranici 
zahrady mateřské školy na Biřičce a výstavbu nového dřevěného neprůhledného oplocení. 
Smrčky jsou již přerostlé, brání přístupu světla a ve své spodní části již nezabraňují pohledu na 
školní zahradu. Pokácení smrčků tento prostor prosvětlí a nový plot zabrání pohledu na školní 
zahradu a hrající si děti, což zvýší jejich bezpečnost a odstraní možnost přítomnosti psychicky 
narušených osob. 
Ostatní členové školské rady vyjádřili s tímto názorem souhlas. 
  
Ad 4. 
- volby členů školské rady za zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 27. 11. 2014 
- volby členů školské rady za zaměstnance školy se uskuteční v pondělí 10. 11. 2014 
- nadále pokračovat ve spolupráci s Městskými lesy a Lesy ČR 
- termín příštího jednání školské rady je stanoven na úterý 14. 4. 2014 
 
 
Zapsal: Petr Cvrček 




