
Zápis z jednání Školské rady Masarykovy základní a Mateřské 

školy, Hradec Králové-Plotiště ze dne 15.10.2007 

 

Přítomni: 
Mgr. Libuše Moníková 

Mgr. Šimůnková Marcela 

Mgr.Helena Holečková  

p. Jiří Stuchlík 

p. Josef Verner  

 

Hosté: PaedDr. Ilona Hojná 

 

 

Omluven:  
Ing. Otakar Divíšek 

 

Program: 

1. Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem  

2. Volba předsedy a místopředsedy 

3. Výroční zpráva – hodnocení školy za 2 roky 

4. Organizace Školské rady pro příští období 

5. Diskuze    

6. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem  

Členové školské rady jsou uvítáni na jednání. Jednání se zúčastní i zástupci obyvatel 

Plotišt, kteří významnou měrou přispěly  ke změnám ve škole. 

2. Volba předsedy a místopředsedy 

Byla provedena volba předsedy a místopředsedy.  

Předsedou byl zvolen počtem 4 hlasů z 5-ti přítomných členů zástupce rodičů  p. Jiří 

Stuchlík. 

Místopředsedou byla zvolena počtem 4 hlasů z 5-ti přítomných členů zástupce školy  

Mgr. Šimůnková Marcela 

3. Výroční zpráva – hodnocení školy za 2 roky 

Ředitelka školy PaedDr. Ilona Hojná představila Výroční zprávu  a hodnocení školy 

za 2 roky. Výhled v počtu žáků pro příští rok je pozitivní, protože máme ve školkách 25 

dětí . Dále  byla ŠR informována  o budově na Severu  a jejím vývoji. 

4. Organizace Školské rady pro příští období 

Program příští schůze: Hospodaření za rok 2007   

Příští schůze .ŠR byla naplánována na 24.3.2008 v 15.00 do budovy Masarykovy ZŠ 

Plotiště. 

Oprava 11.3.2008. Datum byl změněn na 31.3.2008 od 15:00 hodin 



5. Diskuze    

Ředitelka školy PaedDr. Ilona Hojná informovala o průběhu sestěhování a dalším 

rozvoji učeben v této budově.  

Pochvala škole za akci Vítaní prvňáčků, která se setkala s velkým zájmem.  

Host p. Cibulka upozornil na problém přechodu od zastávky autobusu MHD. Bylo by 

potřeba přechod zvýraznit. Zvýraznění přechodu  projedná p. Stuchlík na odboru 

dopravy. 

6. Závěr 

Předseda ŠR poděkoval za účast na jednání a zvláštní poděkování patří občanům kteří 

se podílely na sestěhování školy. Hlavním bodem byla Výroční zprávu s níž se Školská 

rada seznámila a bere jej na vědomí.  
 

 

 

Na vědomí:(e-mail)  

Ing.Otakar Divíšek otakar.divisek@mmhk.cz 

Mgr.Libuše Moníková libuse.monikova@mmhk.cz 

p.Jiří Stuchlík ccb@email.cz 

p.Josef Verner josefverner@seznam.cz 

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

 

V Hradci Králové 17.10.2007 

 

Zápis provedl: Jiří Stuchlík 

 

 

 

 


