
Zápis z jednání Školské rady Masarykovy základní a Mateřské 

školy, Hradec Králové-Plotiště ze dne 18.6.2007 

 

 

Přítomni: 
Mgr. Libuše Moníková 

PaedDr. Ilona Hojná 

Mgr. Michal Zikmund 

p. Jiří Stuchlík 

p. Josef Verner  

Hosté: Mgr. Jaroslava Horáková  - ředitelka školy 

 Mgr. Iva Vojtková  

 Mgr.Helena Holečková 

 

 

Omluven:  
Ing. Otakar Divíšek 

 

Program: 

1. Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem 

2. Seznámení s ŠVP 

3. Organizace Školské rady pro příští období 

4. Diskuze   

5. Závěr 

 

Průběh jednání: 

Seznámení s ŠVP 
Hlavním bodem jednání Školské rady byl ŠVP.  

Pro příští školní rok bude platit v 1. a 6. třídě. Na přípravě ŠVP pracovala celá škola. 

Školská rada se s ŠVP seznámila a bere jej na vědomí. Velmi oceňuje obsažnost materiálu, který 

se má stát pomůckou pro výuku a další směřování školy. ŠVP je v plném znění umístěn na 

internetových stránkách školy. 

Seznámení s novou ředitelkou školy 
Vítězka výběrového řízení PaedDr. Ilona Hojná  seznámila členy Školské rady  s organizací 

nového školního roku 2007-2008. 

Organizace Školské rady pro příští období 

Ve Školské radě  končí  PaedDr. Ilona Hojná a Mgr. Michal Zikmund.  Doplňující volby do ŠR  

se konaly dne 6.6.2007. Volby byly vyhlášeny v souladu s platnými zákony.  Bylo navrženo 13 

kandidátů a  jsou zvoleni tito zastupci:   

Mgr. Holečková Helena 

Mgr. Šimůnková Marcela 

Zvolení nového předsedy a místopředsedy se bude konat na 1. schůzce po prázdninách. 

Školská rada se také zabývala docházkou členů s možností najít systém, který by vyhovoval  

všem členům. 

Optimalizace škol v Hradci Králové 



Dále se na programu probírala Optimalizace škol v Hradci Králové.Beseda k této problematice 

proběhla14.6.2007.Tohoto jednání se zúčastnili zástupci Školské rady (PaedDr. Ilona Hojná a  p. 

Jiří Stuchlík). Přítomna byla i p.ředitelka Horáková. Školská rada bude sledovat diskuzi k této 

problematice na internetových stránkách . 

Pronájem části budov 

Po sestěhování  do jedné budovy se naskýtá možnost pronájmu části budov.  Školská rada tento 

záměr podporuje, protože částka z pronájmu bude zlepšovat ekonomické ukazatele školy.  

Rozšíření kapacita školky 

Školská  rada jednala o možnosti rozšíření kapacity školky v budově Sever. Toto by přineslo i 

možnost nárůstu dalších žáků do prvních tříd. V současné době se jedná o cca 9 dětí ,pro které 

nezbylo místo ve školkách  v oblasti Plotišť a Plácek.  

 

 

Závěr:  
 

Hlavním bodem bylo seznámení s ŠVP. 

Školská rada se s ŠVP seznámila a bere jej na vědomí  

 

Termín a  program další schůze: 

 

Termin: 

Termín příštího zasedání Školské rady je stanoven na 15.10. v 15 hodin 

Program: 

1.Výroční zpráva za školní rok 2006/07 

2. Přivítání nových členů Školské rady za učitelský sbor a volba předsedy a místopředsedy 

Školské rady.  Účast všech členů nutná. 

 

 

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 11.5.2007 

 

Zápis provedl: Jiří Stuchlík 

Schválil: PaedDr.Ilona Hojná  

 

 

 

 

 

Harmonogram přesunu učeben 



                                        

 
Do 18.5. 2007 budou vyklizeny skříňky a skříně ze tříd a z chodby v 1.poschodí 

(kromě učebny Hv) na budově Jih.         zodpovídá: p. uč. Tichá, Krejčová,  

                                                                                   

Křížová, Šimůnková, 

                                                                                   

p.Valášek, p.Višňáková 

 

V termínu od 21.5. – 25.5. 2007 dojde k vyklizení nábytku z 1.poschodí  

do 2.poschodí na budově Jih.                   zodpovídá: p.školník Valášek  

 

V termínu od 28.5. – 1.6. 2007 dojde k přestěhování nábytku z budovy Sever    na 

budovu Jih (kromě lavic, židlí a kateder – zůstávají prozatím ještě na Severu). 

                                                                  zodpovídá: p. uč 

Duchoňová, Hojná,  

                                                                                    

Holečková, Studničková, 

                                                                                    

Györgyová, Nejezchlebová  

                                                                                    

p.Valášek, p.Višňáková 

 

Stěhování lavic, židlí a kateder proběhne na konci června 2007 ve spolupráci  

s fi Nábytek- Dudycha .                             zodpovídá: p. uč. Hojná, p. 

Višňáková 

 

Přemístění počítačů a keramické pece proběhne v září a říjnu 2007. 

                                                                   zodpovídá: 

PaedDr. I.Hojná 

 

 

                                                                                                                                 

V Plotištích dne 9.5. 2007  

 

 

 

       Mgr. Jaroslava Horáková 

                ředitelka školy  
 


