
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Hudlice 

 

Datum konání:    27. 4. 2017 

Místo konání: ZŠ Hudlice 

Přítomni:  Mgr. Vlasta Humlová, Andrea Vydrová, Mgr. Lenka Treglerová, Mgr. Hana 

Kodetová, PhDr. Lenka Kollerová 

Omluveni:  Mgr. Eva Hocká 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Projednání: 

a) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání: 

- dotazníky rodičům předškoláků – AJ v 1. třídě - výsledky šetření (písemné 

vyjádření od paní ředitelky A. Vávrové) 

- „Den otevřených dveří“ – zhodnocení akce (V. Humlová, L. Treglerová) 

b) Podněty ze schránky Školské rady 

 

3. Diskuse 

4. Usnesení 

5. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení 

- Předsedkyně Školské rady (ŠR), V. Humlová, zahájila jednání a byl 

zkontrolován zápis z minulé schůze. 

 

Ad 2. Projednání 

a) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 

- Informace o dotazníkovém šetření a zavedení výuky angličtiny (V. Humlová):   

Předsedkyně ŠR tlumočila, jak ředitelka školy Mgr. A. Vávrová vyhodnotila 

dotazníkové šetření a jak rozhodla ve věci zavedení výuky anglického jazyka 

od první třídy. Šetření škola provedla v MŠ mezi rodiči dětí předškolního věku. 

Celkově dotazník vyplnila více než 1/3 oslovených rodičů (18 z 50), ale mezi 

rodiči předškoláků byla návratnost dotazníku vyšší: 2/3 (6 z 9). Dotazník 

mapoval, zda rodiče plánují zapsat děti do ZŠ Hudlice a jak vnímají úroveň 

výuky, způsob klasifikace, zapojení školy do celostátních testování, výběr 



mimoškolních aktivit, chod družiny a nabídku kroužků, odbornou úroveň 

pedagogů a možnost zavedení výuky anglického jazyka od první třídy. 

Z celkového počtu rodičů, kteří dotazník vyplnili, plánuje dítě zapsat do ZŠ 

Hudlice jen 61 % (11 z 18). Rodiče vnímají úroveň mapovaných oblastí 

převážně jako dobrou, ale větší část rodičů vnímá spíše negativně zapojení 

školy do celostátních testování. (Detailní výsledky jsou k nahlédnutí u paní 

ředitelky.)  

Se zavedením povinné výuky anglického jazyka od první třídy souhlasí více než 

3/4 rodičů (14 z 18). Rodiče se vyjadřovali ke dvěma možným formám povinné 

výuky angličtiny: k výuce formou samostatné (klasifikované) hodiny angličtiny 

a k výuce formou jazykových chvilek vložených do různých předmětů (tj. 

formou jazykové propedeutiky). Samostatnou hodinu anglického jazyka by 

preferovalo 10 rodičů a jazykové chvilky 8 rodičů. Ředitelka školy přihlédla 

k výsledkům dotazníku a rozhodla o zavedení povinné výuky anglického jazyka 

formou samostatné hodiny. Výuka bude probíhat převážně hravou formou a 

klasifikace bude v prvním a druhém ročníku spíše motivační. 

 

- Zhodnocení akce „Den otevřených dveří“ (V. Humlová, L. Treglerová) 

V. Humlová a L. Treglerová zhodnotily akci Den otevřených dveří, kterou škola 

realizovala na podnět ŠR s úmyslem, co nejvíce školu otevřít rodinám školáků 

a dětí z MŠ. Ačkoliv se učitelé i děti na akci pečlivě připravovali a informace 

byly zveřejněny na webu školy a dveřích MŠ, návštěvnost Dne otevřených 

dveří byla velmi nízká.  

 

b) Podněty ze schránky Školské rady 

- Ve schránce žádné podněty nebyly. 

 

 

Ad 3. Diskuse 

- Dle informací ze strany vedení školy se k zápisu do první třídy se dostavilo jen 

8 žáků. Všichni budou přijati. 

- Dle informací ze strany Obce by se mělo v dohledné době dořešit zvýšení 

bezpečnosti dětí na přechodech u jídelny a u školy a také v blízkosti 

fotbalového hřiště. Obec už vhodné řešení projednala s policií.  

Bezpečnost dětí u školy a školní jídelny také někdy snižují řidiči, kteří zastavují 

či parkují v menší vzdálenosti od přechodů, než umožňuje zákon, tj. méně než 

5 metrů od přechodu. Škola i Obec apeluje na všechny, aby v zájmu zvýšení 

bezpečnosti dětí dodržovali při zastavování potřebné vzdálenosti od přechodů 

a křižovatek. Tato informace proběhla i na třídních schůzkách. 

 



Ad 4. Usnesení 

1) ŠR podporuje rozhodnutí ředitelky školy zavést jednu povinnou vyučovací hodinu 

anglického jazyka jedenkrát týdně od první třídy počínaje školním rokem 2017/2018. 

Výuka bude probíhat hravou formou a klasifikace bude spíše motivační. (Schváleno: 

5/0/0) 

2) ŠR doporučuje vedení školy, aby příští rok zkusila ještě zopakovat akci Den 

otevřených dveří a posílit propagaci této akce (např. v Hudlickém zpravodaji, 

rozhlase, na nástěnkách a pozvánkách rodičům). (Schváleno: 5/0/0) 

 

 

Ad 5. Závěr: 

- Příští schůze ŠR se bude konat ve čtvrtek 12. 10. v 16:00.  

- ŠR žádá ředitelku školy, aby do 28. 9. 2017 zaslala ŠR výroční zprávu 

k připomínkování, aby mohla být zpráva na plánované říjnové schůzi 

projednána.  

 

 

V Hudlicích dne:  27. 4. 2017 

 

Zapsala :  ……………………………………..              Zápis ověřila : ……………………………………………. 

Zapisovatel                                                         Ověřovatel zápisu: 

PhDr. Lenka Kollerová                                       Mgr. Lenka Treglerová                                        

 

Četla : ……………………………………….. 

Předseda : ………………………………………………. 

                     Mgr. Vlasta Humlová 

 


