
Zápis 
z 6. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, Komenského 399  

ze dne 11. 03. 2020 
5. funkční období 

 
 
Přítomni:  Bartoňová Jana, Mgr. 
                          Mánek Jan, Ing. 
  Fišerová Jana, Mgr. 

Rusová Eva, Bc. 
Eichler Tomáš, Mgr. 
Rejl Dušan, Mgr.  
 
Horčička Petr, Mgr. – host 

 
       
Program:  1. Úvod  

2. Hospodaření školy v roce 2019 a finanční plán na rok 2020 
3. Možnost vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele školy 
4. Příprava na další funkční období činnosti ŠR 
5. Prohlídka školy (prostory upravené v rámci projektu IROP) 
6. Různé 

 
 
Ad 1) 
Úvod 
Předseda školské rady seznámil členy s programem 6. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl 
předložen ke kontrole a schválení zápis z 5. zasedání ŠR.  
Zápis z 5. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 6-0-0  
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2019 a finanční plán na rok 2020 
Ředitel školy podal informaci o hospodaření organizace v roce 2019, a to zejména ve vztahu k prováděným 
akcím nad rámec běžného provozu (čerpání účelových provozních příspěvků z rozpočtu města + prostředků 
z dalších zdrojů).  
 
Škola zakončila účetní rok s kladným hospodářským výsledkem (účetní závěrku a výsledek hospodaření za 
rok 2019 schválila Rada města Trutnova usnesením RM_2020-273/6 ze dne 09. 03. 2020). Zůstatky ve 
fondech této příspěvkové o 087139 Kč (více informací v přiložené tabulce). V případě přímých NIV (mzdové 
náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované prostředky na rok 2019. 
 
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2019 ani k finančnímu plánu na rok 2020 nebyly ze 
strany členů ŠR zásadní připomínky. 
 
 
Ad 3) 
Možnost vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele školy  
Pracovní poměr ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných mj. obcemi upravuje § 166 zákona 
č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění. I když se uvedený pracovní poměr novelou školského 
zákona (č. 82/2015 Sb.) změnil z doby určité na dobu neurčitou, zůstalo však zachováno pravidlo tzv. 
šestiletých „funkčních období“. To znamená, že zřizovatel je i nadále oprávněn (a na návrh České školní 
inspekce nebo školské rady také povinen) před koncem funkčního období ředitele, konkrétně v období od 
začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce, vyhlásit na 
jeho vedoucí pracovní místo konkurs a odvolat jej z funkce (pozn.: s ohledem na § 73a odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, však řediteli odvoláním z funkce pracovní poměr nekončí). 
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, počíná řediteli běžet další šestileté funkční období. 
Z výše uvedeného důvodu členové ŠR projednali možnost vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele 
Základní školy, Trutnov, Komenského 399, resp. se usnesli, že nebudou podávat zřizovateli návrh na 
vyhlášení konkursu na tuto pracovní pozici, ač byly vzneseny připomínky z řad rodičů a učitelů. 
Potvrzení Mgr. Petra Horčičky na pozici ředitele ZŠ Komenského na další šestileté období bylo 
schváleno poměrem hlasů: 6-0-0.  
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Ad 4) 
Příprava na další funkční období činnosti ŠR 
Vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2019/2020 uplyne další tříleté funkční období činnosti školských 
rad při ZŠ zřizovaných městem Trutnovem, bude dne 23. 03. 2020 na schůzi Rady města Trutnova 
projednáván materiál, kterým RM uloží ředitelům těchto škol zajistit uskutečnění voleb do školských rad, a 
současně bude jmenovat za zřizovatele členy tohoto orgánu školy. 
Počet členů školských rad se pro 6. funkční období nebude pravděpodobně měnit, školské rady by měly být i 
nadále šestičlenné, přičemž třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 
třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.  
V souvislosti s výše uvedenými informacemi budou ředitelé ZŠ požádáni, aby co možná nejdříve zahájili 
činnosti vyplývající z Volebního řádu školské rady a výsledky voleb předali formou zápisu (viz příloha) 
Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ do 10 dnů ode dne jejich konání.  
Zvolení kandidáti za „oprávněné osoby“ a za „pedagogy“ budou společně se jmenovanými zástupci za 
zřizovatele doplněni do seznamu členů školské rady, který se stane nedílnou součástí zřizovací listiny tohoto 
orgánu školy.  
První zasedání školské rady, které svolává dle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ředitel školy, bude třeba uskutečnit nejpozději do 15. 10. 2020.  
 
 
Ad 5)  
Prohlídka školy 
Školská rada byla pozvána na prohlídku prostor upravených v rámci projektu IROP (počítačová učebna, 
učebna fyziky)  
 
 
Ad 6)  
Různé 
Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 2. a 3. 4. 2020. 
V rámci rodičovských schůzek 23. 4. proběhnou volby do školské rady z řad rodičů. 
Ředitelské dny 29. a 30. 6 
 
Mimořádné zasedání školské rady proběhne 2. 4. 2020. 
 
 
Doplnění zápisu kvůli mimořádným opatřením vlády ČR (Covid-19): 
Zápis do 1. tříd proběhl pouze elektronicky - 73 přihlášek. 
Rodičovské schůzky se nekonaly, neproběhly volby do školské rady. 
Mimořádné zasedání školské rady přesunuto na 1. 7. 2020. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Eva Rusová 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


