
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Hudlice 

 

Datum konání: 26. dubna 2018 v 16.00h 

Místo konání: ZŠ Hudlice 

Přítomni: Mgr. Vlasta Humlová, Andrea Vydrová, Mgr. Eva Hocká, PhDr. Lenka Kollerová 

Omluveni: Mgr. Lenka Treglerová, Mgr. Hana Kodetová 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Projednání: 

a) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání: 

- Umístění vizitky naší školy  (paní ředitelka) 

- Zviditelnění výborných výsledků žáků naší školy (paní ředitelka) 

b) Zápis budoucích žáků 1. třídy – výsledky, počet dětí (paní ředitelka) 

c) Den otevřených dveří – zhodnocení akce (V. Humlová, L. Treglerová) 

d) Konkurz na ředitele školy (zástupci zřizovatele školy  -E. Hocká, H. Kodetová) 

e) Ukončení funkčního období ŠR 

f) Podněty ze schránky Školské rady 

3. Diskuse 

4. Usnesení 

5. Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Předsedkyně Školské rady (ŠR) zahájila jednání a byl zkontrolován zápis z minulé schůze. 

 

Ad 2) Projednání 

a) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání: 

- Umístění vizitky naší školy (paní ředitelka) 

Paní ředitelka vytvořila vizitku školy a umístila ji na webové stránky školy. 

 

- Zviditelnění výborných výsledků žáků naší školy (paní ředitelka) 

Výjimečné sportovní i studijní výsledky žáků jsou průběžně zviditelňovány 

v rubrice Chválíme na webových stránkách školy. Žáci školy se úspěšně 



účastnili řady akcí a sportovních turnajů. Na webových stránkách školy 

budou zveřejněny i výsledky testování Calibro. 

 

b) Zápis budoucích žáků 1. třídy – výsledky, počet dětí (paní ředitelka) 

Zápis proběhl úspěšně. Do první třídy je zapsáno 21- 22 žáků. V příštím roce by tak 

měla být naplněnost školy poměrně vysoká s celkovým počtem žáků cca 82. 

V předškolní třídě ve školce bylo celkem 29 dětí, přičemž přibližně čtvrtina z nich byla 

z okolních obcí. 

 

c) Den otevřených dveří – zhodnocení akce (V. Humlová, L. Treglerová) 

Den otevřených dveří se letos velmi povedl. Do školy přišlo mnoho návštěvníků, 

zejména příbuzní žáků školy a budoucí prvňáčci s rodiči. Na akci se pedagogové i žáci 

školy připravovali a množství hostů je potěšilo. Den otevřených dveří byl dopředu 

propagován na webu, na nástěnce, ve školce a na nástěnkách v okolních obcích. 

 

d) Konkurz na ředitele školy (zástupci zřizovatele školy  -E. Hocká, H. Kodetová) 

Obec Hudlice jako zřizovatel školy vyhlásila konkurz na pozici ředitele školy. Současné 

šestileté funkční období stávající paní ředitelky, Mgr. Anny Vávrové, končí, ale dál 

bude školu vést i v přechodném období, kdy bude probíhat konkurz. Konkurz bude 

probíhat od 1. 5. 2018 a uchazeči mají možnost se do něj hlásit. Nový ředitel by měl 

být zřizovatelem ustanoven přibližně za tři měsíce.  

 

e) Ukončení funkčního období ŠR 

ŠR ve stávajícím složení končí své tříleté funkční období. Členové i vedení ŠR věří, že 

se jim povedlo podpořit rozvoj a propagaci školy. Obec bude nyní projednávat 

volební řád pro nové volby do ŠR. Poté budou vyhlášeny nové volby a rodiče budou o 

všem informováni na webových stránkách, kde budou i konkrétní termíny pro 

přihlašování kandidátů apod. Volby by měly proběhnout ještě v tomto školním roce. 

 

f) Podněty ze schránky Školské rady 

Ve schránce byl dotaz týkající se výuky AJ, zda by se ve třídách s větším počtem dětí 

mohla výuka AJ rozdělit na dvě skupiny, aby se vyučující mohl lépe věnovat všem 

dětem. Paní ředitelka informovala o tom, že o rozdělení už také uvažovala jako o 

optimálním řešení pro příští školní rok. Záleží ale také na koncepci a možnostech 

vedení školy po ustanovení nového ředitele. 

 

Ad 3) Diskuse 

Zástupci ŠR byli na informační schůzce s panem starostou, kde byli informováni o podpisu 

dohody o spádovosti se školou v Králově Dvoře pro stávající 4. a 5. třídu. Spádovost znamená 



pro děti v těchto třídách pomoc při umisťování, ale místo ve škole jim nezaručuje na 100 %, 

protože místa se obci Hudlice nabízejí jen do naplnění kapacity školy. ŠR velmi oceňuje tuto 

aktivitu obce, která pomůže rodičům s umisťováním dětí na druhý stupeň. Pan starosta 

informoval o tom, že se bude snažit smlouvu prodloužit i pro nižší ročníky. Jeho hlavním 

záměrem, jak do budoucna zajistit žákům z Hudlic místa na druhém stupni, je rozšířit stávající 

ZŠ Hudlice tak, aby poskytovala vzdělávání i na druhém stupni, a to v horizontu několika 

málo let. 

Ad 4) Usnesení 

ŠR velmi oceňuje akci Den otevřených dveří, která propojuje školu s rodiči, budoucími žáky a 

širší veřejností, a proto doporučuje akci opakovat i v příštím školním roce. 

 

Ad 5) Závěr 

Termín příští schůze bude stanoven po volbách do nové ŠR. 

 

 

V Hudlicích dne 26. 4. 2018 

 

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

Zapisovatel:                                                                     Ověřovatel: 

PhDr. Lenka Kollerová                                                   Andrea Vydrová 

 

Četla ……………………………………………. 

Předsedkyně 

Mgr. Vlasta Humlová 


