
ZÁPIS 
 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, 

které se uskutečnilo dne 16. 4. 2019. 

 

 

Jednání zahájeno v 15.00 hodin, ukončeno v 15. 45 hodin. 

 

Přítomni: 

Za zřizovatele:              Ing. Eva Pozníková, Ing. Simona Strejčková 

Za školu:    Mgr. Marcela Dlabáčková, Mgr. Jolana Lehká 

Za zákonné zástupce žáků:  -      

Za vedení školy:   Mgr. Petr Cvrček 
 

Omluvení:    Ing. Radek Homoláč, Mgr. Soňa Došková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Eva Pozníková Mgr. Marcela Dlabáčková 

 

Navržený program: 

Navržený program: 

1. Informace ředitele školy o mzdovém a provozním rozpočtu na rok 2019. 

2. Informace o opravách a velké údržbě v roce 2019. 

3. Zápis žáků na školní rok 2019/20. 

4. Pedagogicko-organizační zabezpečení 4. čtvrtletí školního roku 2018/19 

5. Různé 

 

AD. 1. Mzdový a provozní rozpočet školy na rok 2019 

Školská rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o mzdovém a provozním rozpočtu školy na 

rok 2019 – bez připomínek.  

 

AD. 2 

Pan ředitel Cvrček seznámil Školskou radu s plánovanými opravami a rekonstrukcemi.  

Jedná se o:  

- rekonstrukce podlahy ve školní jídelně a nákup nový stolkových setů 

- generální oprava střech budov základní školy 

- vybudování nové zámkové dlažby na školním dvoře – plošné hrací prvky 

 

AD. 3. Zápis žáků do první třídy školního roku 2019/20 

K zápisu přišlo 28 žáků, z toho bylo 5 odkladů z loňského roku. Do 1. třídy pravděpodobně 

nastoupí 25 žáků a tři dostanou odklad na další školní rok. 

 

AD. 4. Pedagogicko-organizační zabezpečení 4. čtvrtletí školního roku 2018/19 

a) Velikonoční dílny a prázdniny 

V úterý 16. 4. 2019 se uskuteční velikonoční dílny – setkání žáků a rodičů a společné tvoření 

výrobků v rámci velikonočních tradic. Dílny se konají od 15 do 17.30 hodin v hlavní budově školy. 

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na společné výrobky. 

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 18. 4 2019. V pátek 19. 4. a v pondělí 22. 4. je státní svátek. 



b) Novohradecké krasopsaní aneb obnovme krásu psacího písma 

V sobotu 27. dubna 2019 se uskuteční v naší škole již 9. ročník Novohradeckého krasopsaní aneb 

obnovme krásu psacího písma. Bude se soutěžit v těchto věkových kategoriích: 

1. kategorie  6 – 15 let 

2. kategorie    16 – 59 let 

3. kategorie  60 let a více 

Letáky s podrobnými informacemi budou včas vyvěšeny i umístěny na internetové stránky školy. 

 

c) Květinové pečení 

V pondělí 29. 4. a v úterý 30. 4. 2019 se ve škole koná Květinové pečení. V pondělí žáci upečou 

buchty a další různé druhy sladkostí a v úterý je budou za symbolické ceny mezi žáky prodávat. 

Výtěžek bude poslán na konto našeho kamaráda v Bangladéši. 

 

d) Výstup na nejvyšší hory světadílů 

Ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2019 se uskuteční jubilejní 21. ročník netradičního výstupu po schodech na 

nejvyšší hory světa – výstup na nejvyšší horu Austrálie a Oceánie Puncak Java - Sarcarstensz 

Pyramid do výšky 4.884 m.n.m. Zároveň je to i závěrečný 7. ročník sedmiletého cyklu Výstupu na 

nejvyšší hory světadílů – Koruna planety. 

Žáci 1. stupně budou ve čtvrtek 23. 5. 2018 společně se spolužáky ve třídě vystupovat na Smrk 

v Rychlebských horách do výšky 1.126 m n. m.  

 

e) Ředitelské volno   

Z důvodu maximálního dodržení bezpečnosti při rekonstrukci střechy hlavní budovy školy a dlažby 

na školním dvoře, která bude probíhat od 3. 6. do 28. 8. 2019 bude pro žáky 1. – 9. ročníku 

vyhlášeno ředitelské volno ve dnech 24. 6. – 28. 6. 2019.  

 

Vysvědčení žáci dostanou v pátek 21. 6. 2019.  

 

Provoz školní družiny bude v případě potřeby zachován. 

 

Termín dalšího jednání  ŠR: 15. 10. 2019 

 

Vypracoval:  Mgr. Petr Cvrček 

 

Nový Hradec Králové 16. 4. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, 

které se uskutečnilo dne 16. 4. 2019. 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec králové, Pešinova 146 

 

S c h v a l u j e 

 

B e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. Informaci ředitele školy o mzdovém a provozním rozpočtu školy na rok 2019. 

2. Informaci o rekonstrukci podlahy a nákupu nábytku ve školní jídelně, generální opravu střech  a  

dlažby dvora základní školy. 

3. Výsledek zápisu dětí do budoucí první třídy 

4. Pedagogicko-organizační zabezpečení závěru školního roku 2018/2019. 

5. Termín dalšího jednání Školské rady je 15. 10. 2019. 

 

 

 

Usnesení schváleno 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

 

 

Zapsal:   Mgr. Petr Cvrček  . . . . . . . . . . . . . . .    

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Pozníková   . . . . . . . . . . . . . . . 

 

   Mgr. Marcela Dlabáčková . . . . . . . . . . . . . . . 


