
        
  Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici,                 
                       Hradec Králové, Sokolská 581 
                             500 05 Hradec Králové                 
 

 
 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. 10. 2018 
Přítomny:   Mgr. Ilona Macháčková, Mgr. Martina Berdychová,  

MUDr. Jaroslav Malý 

Host:  Mgr. Blanka Kovandová 

 

1. Zahájení 

 

2. Personální zabezpečení školy, vstupní a periodické lékařské prohlídky 

 

3. Roční prověrka BOZP, školení PO 

 

4. Projednání a schválení Plánu práce, Školního řádu, Klasifikačního řádu a 

Koncepce školy na školní rok 2018/2019 (dodatky) 

 

5. Seznámení s Výroční zprávou za školní rok 2017/2018 

 

6. Seznámení s Minimálním preventivním programem a plánem EVVO na 

školní rok 2018/2019 

 

7. Seznámení s výsledky kontrol 

- finanční kontrola MM HK za rok 2017, účetní a fyzická kontrola, 

využití finanční podpory na volnočasové aktivity 

- účetní kontrola OSSZ 

- finanční úřad, neexistují daňové nedoplatky 

- pracovně lékařská prohlídka pracoviště 

- finanční kontrola KÚ KHK, oblast PaM 

- finanční kontrola KÚ KHK, hospodaření 

- platby pojistného VZP 

 

8. Zřízení pozice pověřence GDPR, změna obsahu informovaného souhlasu 

a zabezpečení dokumentace školy s ohledem na GDPR 

 

9. Informace o doplnění ŠVP pro Mateřskou školu 

 

10. Seznámení se Souborem pedagogicko – organizačních informací 

- organizace školního roku 2018/2019 



- významná výročí České republiky 

- předškolní vzdělávání 

- základní vzdělávání 

- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 

nadaných 

- primární prevence rizikového chování 

- informace České školní inspekce 

 

11.  Informace o projektech: 

 Výstava dětských obrazů - Přelouč 

 Šablony zjednodušené vykazování – zahájení projektu MŠMT 

 Podpora kreativity dětí, Etická výchova, Bezpečnost na silnice –  

 4 projekty KÚ KHK 

 Projektové dny 2x. – Magistrát města Hradec Králové 

 eTwinnig - Celebrates, Heritage around us – mezinárodní projekt      

 Erasmus +K2 

 

12.  Pediatrické dny - 24. 11. tradiční celorepublikové setkání pedagogů škol   

 při zdravotnických zařízeních 

 

13.  Školská rada ZŠ a MŠ při FN HK schválila Výroční zprávu o činnosti 

      školy dle §168, odst. 1. a 3. Školského zákona č.561/2004 Sb. dne 10. 10. 

      2018 

 

14.  Další zasedání bude uskutečněno na jaře 2019 (popř. dle potřeby) 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 10. 10. 2018   zapsala: Mgr. Ilona Macháčková 


