
Zápis z jednání Školské rady Masarykovy základní a Mateřské 

školy, Hradec Králové-Plotiště ze dne 20.3.2007 

 

 

Přítomni: 
Mgr. Libuše Moníková 

PaedDr. Ilona Hojná 

Mgr. Michal Zikmund 

p. Jiří Stuchlík 

p. Josef Verner  

Hosté: Mgr. Jaroslava Horáková  - ředitelka Masarykovy školy 

           Mgr. Jiří Otčenášek  -  ředitel školy Pouchov 

 Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství MM  HK 

           p. Ladislav Aim  -  zástupce rodičů 

 

Omluven:  
Ing. Otakar Divíšek 

 

Program: 

1. Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem 

2. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2007 (ředitelka školy). 

3. Diskuze   

4. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

Na začátku jednání se předsedkyně školské rady PaedDr. Hojná dotázala zástupce zřizovatele 

Mgr. Moníkové, zda by nám mohla vysvětlit současnou situaci. Má být zrušen 2. stupeň na ZŠ 

Masarykova, tak jak to navrhla Rada města. Vysvětlení nebylo podáno.  

O celé situaci informovala po příchodu ing. Alena Synková. Poukázala na nízký počet dětí na 

naší škole, jsme jediná podlimitní škola v Hradci Králové. Chybí peníze na platy učitelů, a to je 

hlavním důvodem návrhu zrušení 2. stupně. Připomínka, že do 1. třídy  přišlo k zápisu 29 žáků 

neměla na celou situaci vliv. Rada školy se snažila zjistit, o kolik peněz na platy přesně jde a 

kolik se ušetří zrušením 2. stupně. Dle sdělení paní ing. Synkové je potřeba 733 tisíce Kč. 

Z provozních prostředků se neušetří nic, protože 3 budovy se plánují zachovat.  

Rada školy tedy předložila návrhy, které by mohly snížit tento rozpočtový schodek. V první řadě 

by bylo možné sestěhování tříd 1. – 9. do jedné a větší budovy na Jihu. Dalším návrhem bylo 

převedení málo početného 6. ročníku na jinou školu. Tím by se zvedl průměr žáků na třídu. Tato 

varianta však není vhodná, protože bychom se stali školou neplně organizovanou.  

Dále se Rada školy ptala zástupkyně magistrátu, proč Rada školy nebyla informována o záměru 

zrušení 2. stupně dříve, než byl dán návrh do Rady města. Informace se dostávaly členům Rady 

školy i rodičům útržkovitě a se spoustou dezinformací.  

Řešila se také otázka waldorfské třídy. K zápisu se dostavilo 22 žáků, z toho 8 žáků má odklad a 

zdá se, že do 1. třídy podle informací waldorfské paní učitelky, která byla účastna jednání naší 

provozní porady v měsíci únoru, nastoupí jen cca 12 dětí. V současné době  skutečný počet žáků 

do 1. třídy waldorfské školy není znám.  

Předsedkyně školské rady vznesla dotaz, jak to bude se žáky do mateřské waldorfské školy, o 

které do tohoto momentu nebylo nikde ani zmínky. K zápisu do mateřských škol, který se konal 

16.3.2007 se totiž přihlásilo 14 rodičů waldorfských předškoláků. Paní ing. Synková řekla, že o 

této situaci není vůbec informována., že o mateřské walddorfské školce nikdo zatím nemluvil. 



Po tomto jednání následovalo schválení rozpočtu a navržení termínu příští schůze.  

 

Závěr:  
Předmětem zasedání školské rady bylo seznámení s rozpočtem školy. Rozpočet byl projednán a 

schválen.  

Termín příštího zasedání Školské rady byl stanoven na středu 20.6.2007 ve 14:30 hodin. Na 

zasedání bude pozvána jako host Mgr. Horáková, ředitelka školy a budeme se vyjadřovat k ŠVP. 

 

 

Na vědomí:(e-mail)  

Ing.Otakar Divíšek otakar.divisek@mmhk.cz 

Mgr.Libuše Moníková libuse.monikova@mmhk.cz 

Paed.Dr.Ilona Hojná hojna.ilona@seznam.cz 

Mgr.Michal Zikmund michalzik@seznam.cz 

p.Jiří Stuchlík ccb@email.cz 

p.Josef Verner josefverner@seznam.cz 

 

V Hradci Králové 21.3.2007 

 

Zápis provedl: Jiří Stuchlík 

Schválil: PaedDr.Ilona Hojná  
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