
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BEZRUČOVA HRADEC KRÁLOVÉ 

ZÁPIS ze 3. schůze Školské rady konané dne 19. 10.  2022 v 16.30 hodin ve restauraci Kobyla Hradec 

Králové 

Za rodiče žáků – Mgr. et. Mgr. Lenka Špičanová Ph.D, Gabriela Hronová  

Za učitele - Mgr. Lenka Pechánková, Mgr. Tomáš Novák 

Za zřizovatele - Bc. Hana Machačová MSc., Ing. Zbyněk Bárta  

Přítomni: všichni výše jmenovaní vyjma pana Ing. Bárty – byl zastoupen svou kolegyní 

Pan Mgr. František Obr – ředitel školy jako host 

Schůze byla svolána předsedou Rady panem Mgr. Tomášem Novákem a zapisovatelem byla Gabriela 

Hronová  

1. Úvodní slovo pana předsedy 

2. Výroční zpráva  

Tuto dostali všichni členové cca týden předem do mailu, pročetli si a mohli si připravit dotazy. 

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena (5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, resp. Nepřítomen) 

3. Změna ve školním řádu 

Rada byla informována o této změně. Byl doplněn odstavec týkající se návykových látek.  

4. Klasifikace 

V hodnocení žáku se používají i minusy. 

Podle § 168 odst. d) školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení. 

 5. Podněty od rodičů 

A, třídnictví v 6. třídách 

Třídním učitelem je pedagog, který má chuť, drive a čas se této činnosti věnovat a je předpoklad, že 

dovede svou třídu jako třídní až do 9. třídy. 

B, Posunutí vyučování na 8.hodinu 

Začíná se v 7.55h proto, aby velká přestávka po 2. vyuč hodině mohla být o těchto 5 min delší. Je to 

komfort pro žáky – malé děti chodí ven, větší nakupují svačiny a mohou tyto činnosti provádět v klidu 

a pohodě. Čas se tedy posouvat nebude. 

C, Dílny a vaření 

Žádné změny v harmonogramu se nechystají – tento model rozdělení vidí vedení školy jako fungující. 

D, Zahraniční zájezdy 

Vedení školy se jim nebrání, nicméně s přihlédnutím k současné ekonomické a politické situaci se nic 

konkrétního neplánuje. 

Pedagogové hledají různé cesty, jak přiblížit cizí jazyky a kultury – hledá se rodilý mluvčí, plánují se 

semináře a besedy. 



E, KPZŠ 

Přispívat bezhotovostně by zřejmě šlo, tato varianta bude ověřena u předsedkyně KPZŠ. 

Na začátku školního roku bude rodičům sdělen zůstatek – toto zařídí pan ředitel Obr. 

6. informace o práci školního speciálního pedagoga a školního psychologa 

Jejich práce je velmi prospěšná a nepostradatelná 

7. Informace o Vánočním koncertu 

Proběhne 13.12.2022 

8. Tělocvična 

Vedení dělá vše pro to, aby rekonstrukce byla ukončena co nejdříve. Rekonstrukce započala již 13.6. a 

měla být dle smlouvy hotová 2.9.2022. To, že to není, škola řeší za pomoci právního zástupce. Unikají 

tím zisky z pronájmu. Předpokládaný termín dokončené je nyní 4.11.2022 

Termín následující schůze byl stanoven na 15.3.2023. 


