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Štefcova 

Zápis z I. jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské 

škole Hradec Králové, Štefcova 1092 ve školním roce 2022/23 

Dne: 13. října 2022 

Přítomni: Ing. Zbyněk Bárta, Mgr. Jana Hanušová, Pavel Marek, Mgr. Petr Rauer, Mgr. Jitka 

Špačková, 

Hosté: Mgr. Eduard Hlávka 

1/1 Volby do školské rady 

Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy, přivítal členy Školské rady a seznámil je s termínem voleb do 

školské rady. Dopkíkové volby zákonného zástupce nezletilých žáků proběhnou 15. prosince 

2022. 

2/1 Školní řád 

V termínu od 30.5. 2022 do 3.6. 2022 proběhlo hlasování per rollam členů Školské rady o 

Doplněníškolského řádu Základníškoly a Mateřské školy Hradec Králové, Štefcova 1 092. Školská 

rada jednohlasně přijala následující usnesení: 

Usnesení č. 1/2022 

Školská rada schvaluje změnu Školního řádu vázanou na hodnocení žáků z Ukrajiny. Školní řád bude 

doplněn o následující formulaci: Žáci, na něž se vztahuje zákon č. 6 7/2022 Sb., jsou (ve školním roce 

2021/22) hodnoceni na vysvědčení slovně. 

Ředitel školy přednesl úpravy školního řádu, které se týkaly zejména nikotinových sáčků, 

elektronické žákovské knížky, výstupního hodnocení. 

Usnesení č. 2/2022 

Školská rada schvaluje změnu Školního řádu platného od 13. 10. 2022. 

3/1 Školní vzdělávací program 

Hlasování per rollam o úpravě Školního vzdělávacího programu Základní školy a Mateřské školy 

Hradec Králové, Štefcova 1 092 členů Školské rady proběhlo v termínu od 23.8. 2022 do 31.8. 

2022. Školská rada jednohlasně přijala usnesení: 

Usnesení č. 3/2022 

Školská rada projednala a bere na vědomí nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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4/1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova 1092 za školní rok 2021/22 

Ředitel školy Mgr. Eduard Hlávka zaslal všem členům ŠR návrh Výroční zprávy za š. r. 2021/22. 

Všichni členové měli možnost dokument prostudovat a vyjádřit své připomínky. 

Usnesení č. 4/2022 

Školská rada Výroční zprávu za rok 2021/22 projednala a schválila všemi hlasy. 

5/1 Různé 

• Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy informoval členy školské rady o podání projektové žádosti 

na vybudování workoutového hřiště do grantového programu „Oranžová hřiště" Nadace ČEZ. 

• Ředitel školy členy školské rady také informoval o novém systému vyzvedávání dětí ze školní 

družiny. Škola zavedla čipová systém. 

• V novém školním roce se na základní škole vzdělává celkem 19 žáků z Ukrajiny. Pro žáky 

z Ukrajiny škola spolupracuje s asistentkou pedagoga, která je ukrajinské národnosti. 

Asistentka pomáhá zejména s výukou českého jazyka. 

Další jednání Školské rady bylo stanoveno na 16. března 2023 v 15:00 hodin. 

/ 
Zapsala: Mgr. Jana Hanušová 

Dne: 13. října 2022, v Hradci Králové 


