
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Hudlice 

 

Datum konání:   12. 10. 2017 

Místo konání:   ZŠ Hudlice 

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

                    Kodetová, Mgr. Eva Hocká 

Omluveni:   PhDr. Lenka Kollerová 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Projednání: 

a) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 

- Povinná výuka AJ od 1. třídy ( 1. a 2. tř. – 1x hodina týdně) 

- „Den otevřených dveří“ ve šk. roce 2017/2018 

b) Schválení školních dokumentů 

- Výroční zpráva školy 2016/2017 

- Drobné změny ve Školním řádu 

c) 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 

- V prvním a druhém ročníku byla zavedena jedna pevná vyučovací hodina 

anglického jazyka týdně ( odebrání  jedné hodiny z počtu hodin pro český 

jazyk). Paní ředitelka vypracovala a doplnila do Školního vzdělávacího 



programu ZŠ Hudlice vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk. 

V. Humlová předložila tento doplněk dokumentu členkám ŠR ke shlédnutí. 

- Akce „Den otevřených dveří“ se bude konat v lednu. Pro zajištění větší 

úspěšnosti doporučuje ŠR lepší propagaci akce. 

 

b) Schválení školních dokumentů 

- Výroční zpráva ZŠ Hudlice 2016/2017  - jednomyslně schválena ( schváleno 5-

0-0). 

- Drobné úpravy Školního řádu ZŠ Hudlice – jednomyslně schváleny ( schváleno 

5-0-0). 

 

c) Podněty ze schránky Školské rady 

- Ve schránce žádné podněty nebyly. 

 

Ad 3/     Diskuse 

- E. Hocká si ve Výroční zprávě  všimla snižování počtu žáků ve čtvrtém a pátém 

ročníku v porovnání s předchozím šk. rokem. Na otázku : „ Proč odcházejí?“ 

jsme diskutovali nad  tím, zda nejde o snahu rodičů zajistit svému dítěti místo 

v šestém ročníku, neboť s umísťováním žáků po pátém ročníku je velký 

problém. Dotkli jsme se i vize 2. stupně ZŠ v Hudlicích. I nadále bude nutné 

snažit se zaplnit  naši školu dětmi z okolních vesnic, školu co nejvíce 

propagovat a nabízet. 

- V. Humlová seznámila členky ŠR s letošními projekty školy: 

„ Bezpečnost škol“ – škola získala 100% finančních prostředků, které využije 

k zakoupení kamerového systému zabezpečení vchodu do školy. 

„ Šablony“  - škola získala 350 000 Kč, které musí vyčerpat v rámci programu 

„Šablony“. Jedná se o několik vzdělávacích seminářů pedagogů, zaměřených 

na matematickou a čtenářskou gramotnost žáků. Dále budou dětem 

nabídnuty  čtenářské kluby, doučování, klub zábavné logiky, přibudou i 

aktivity pro spolupráci s rodiči.  

Škola bude žádat o dotaci na plavání – dopravu. 

- A. Vydrová připomněla, že jednání o vylepšení zabezpečení přechodu pro 

chodce před školou i nadále pokračují. 

 

 

 

 



Ad 4/     Usnesení 

1) ŠR doporučuje i nadále umísťovat vizitku naší školy v MŠ Hudlice i v okolních obcích, 

zejména v Novém Jáchymově , Zahořanech a na Trubské s cílem přilákat do naší školy 

nové žáky. 

2) ŠR doporučuje  více zviditelnit výborné výsledky naší školy, kterých dosáhli žáci 

pátého ročníku při testování české školní inspekce. Naši žáci byli  ve všech 

testovaných předmětech o několik procent lepší  než jsou celostátní výsledky.Jeden 

žák byl přijat ke studiu na gymnáziu. 

 

Ad 5/     Závěr 

- Příští schůze ŠR se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 16.00h 

 

 

V Hudlicích dne 12. 10. 2017 

 

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

Zapisovatel                                                               Ověřovatel zápisu 

Mgr. Vlasta Humlová                                              Andrea Vydrová 

 

Četla:……………………………………………………………. 

Předseda 

Mgr. Vlasta Humlová 

 

 

 

 


