
 

  

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

škole Hradec Králové, Štefcova 1092 ve školním roce 2020/21 

 

Dne:   4. března 2021   

Přítomni: Mgr. Eva Pozníková, PhDr. Martin Jílek PhD., Mgr. Jana Hanušová, Mgr. Petr Rauer, 

Mgr. Jitka Špačková,    

Host: Mgr. Eduard Hlávka 

 

1/2 Rozpočet školy pro rok 2021   

Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy, seznámil přítomné členy školské rady s hospodařením školy, 

resp. s rozpočtem pro rok 2021. Provozní rozpočet školy je 7 335 873 Kč, v porovnání s rokem 

2020 se jedná o navýšení o 677 380 Kč. V tomto rozpočtu, jsou v oblasti výdajů stanoveny jasné 

závazné ukazatele: 

 Příspěvek na provoz ZŠ 4 961 901,00 Kč 

 Příspěvek na provoz MŠ 1 097 709,80 Kč 

 Příspěvek na provoz školní jídelny 720 682,20 Kč 

 Otevřené školní hřiště (drobná údržba hřiště a plat správce)  135 000 Kč 

 Otevřené dětské hřiště 22 000 Kč 

 Příměstský tábor v době letních prázdni (platy, provoz) 300 000 Kč 

 Volnočasové aktivity v ZŠ 83 380 Kč 

 Volnočasové aktivity v MŠ 15 200 Kč 

Celkový provozní rozpočet je oproti roku 2020 navýšen o 677 380 Kč. Lze předpokládat, že vládní 

opatření týkající se uzavření základních škol, budou mít dopad na čerpání a průběh rozpočtu 

například možné nedočerpání některých účelově vázaných prostředků (příměstský tábor, školní 

hřiště aj.). 

Členové Školské rady vzali jednohlasně předložený rozpočet na vědomí.  

2/2 Mzdový rozpočet  

Členové Školské rady byli seznámeni také se Mzdovým rozpočtem, který je společný jak pro 

základní školu, tak i mateřskou školu. Pro rok 2021 je na mzdy vyčleněno celkem 45 632 375,‐ 

Kč. I u tohoto rozpočtu došlo k navýšení.   

 



 

  

 

3/2 Různé 

 Distanční výuka probíhá na škole celkem bez problémů – na prvním i druhém stupni jsou 

pro online výuku využíváno Google prostředí – Google classroom, Meet google. Domácí 

úkoly jsou zadávány prostřednictvím Bakalářů. 

 Od 1. března 2021 poskytuje škola vzdělávání dětem rodičů zařazených do složek IZS a 

dalších krizových profesí, které stanovila vláda České republiky na základě vyhlášení 

nového nouzového stavu. 

 Mgr. Eduard Hlávka informoval členy ŠR, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

se uskuteční opět bez přítomnosti dětí a rodičů. Žádost o přijetí dítěte do školy se bude 

podávat elektronicky od 1. dubna do 30. dubna 2021. Veškeré potřebné informace škola 

zveřejní na webových stránkách. Výsledky přijímacího řízení žáků do prvních tříd budou 

zveřejněny na webu školy a úřední desce školy 29. 5. 2020. 

 Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je stanoven 

s ohledem na prostorové a technické zázemí školy - 3 třídy s maximálním počtem 81 žáků. 

Škola má jasně nastavena kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 

2021/2022. 

 Mgr. Jaroslav Čapek zaslal předsedkyni školské rady Mgr. Janě Hanušové informaci, že 

nemá zájem pokračovat v zastupování Statutárního města Hradec Králové ve školské radě. 

Město Hradec Králové tak musí jmenovat nového zástupce. 

 Paní Mgr. Eva Pozníková oznámila ukončení svého působení ve školské radě od června 

2021. Školská rada děkuje paní Mgr. Pozníkové za perfektní spolupráci. 

 

Další jednání Školské rady bylo stanoveno na 14.  října 2021 v 15:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Hanušová 

Dne:  4. března 2021, v Hradci Králové 

 

Mgr. Jana Hanušová 

 


