
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Hudlice 

Datum konání:    31. 8. 2016 

Místo konání :    ZŠ Hudlice 

Přítomni :  Mgr. Vlasta Humlová, Dr. Lenka Kollerová, Mgr. Lenka Treglerová,  

                   Andrea Vydrová 

Omluveni :  Mgr. Hana Kodetová, Mgr. Eva Hocká 

Host :  Mgr. Anna Vávrová, ředitelka ZŠ Hudlice 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Projednání“ 

    a) Seznámení s koncepcí školy na školní rok 2016/2017, dořešení otázky výše poplatku od rodičů na        

školní pomůcky. Změna formulace o souhlasu se zdravotní péčí na školním výletě. Zavedení kroužku 

NJ ve škole. 

     b) Minimální preventivní program školy, Krizový plán školy – schválení dokumentů. 

     c) Koncepční záměry a úkoly školy v letech 2016 – 2020 

     d) Jednání o společné schůzce vedení obce, zástupců ŠR a zástupců školy. 

     e) Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

     f) Podněty ze schránky školské rady 

3. Diskuse 

4. Usnesení 

5. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení: 

Paní Mgr. Vlasta Humlová přivítala všechny přítomné členky ŠR a zároveň omluvila nepřítomné. 

Přivítala rovněž hosta dnešní schůzky, paní ředitelku Mgr. Annu Vávrovou. 

Paní předsedkyně ŠR seznámila všechny přítomné s minulým zápisem a s programem dnešní schůzky.  

Zapisovatelkou byla určena Mgr. Lenka Treglerová, ověřovatelkou  Dr. Lenka Kollerová. 



Ad. 2.   Projednání: 

  a)  Paní ředitelka seznámila všechny přítomné členky ŠR se změnami a úpravami ŠVP ( vyhláška č. 27 

z r. 2016) týkající se podpůrných opatření a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a péče 

o žáky nadané. Všechny tyto změny budou přílohou stávajícího ŠVP.  

Paní ředitelka seznámila členky ŠR s tím, že pedagogická rada odhlasovala roční příspěvek 200,- Kč na 

žáka (na školní sešity, výtvarné pomůcky a čtvrtky, kancelářský papír na kopírování). 

Paní ředitelka rovněž informovala o změně formulace o souhlasu se zdravotní péčí na školním výletě. 

Tato změna proběhla již na konci minulého školního roku. 

Paní ředitelka informovala o tom, že škola zvažuje v budoucnu zavedení kroužku německého jazyka.   

  b)  Paní Mgr. Vlasta Humlová seznámila členky ŠR s Minimálním preventivním programem školy a 

Krizovým plánem školy. Minimální preventivní program byl připomínkován a upraven. Krizový plán 

byl bez připomínek. Oba tyto dokumenty p. ředitelka schválila a jejich platnost je 1 rok. Tištěné verze 

obou dokumentů budou pro rodiče k dispozici ve sborovně školy. 

  c) Paní ředitelka Mgr. Anna Vávrová seznámila členky ŠR s koncepčními záměry a úkoly naší školy 

v letech 2016-2020. Zdůraznila oblasti, na které se hodláme zaměřit (např. zaměřit se na propagaci ZŠ 

v tisku, spolupráce s MŠ, rozšíření činnosti školního metodického týmu, další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, otevřenost školy vůči veřejnosti, zaměření na zdravý životní styl a 

využívání venkovního prostředí, seznámení s rozpočtem školy). 

V diskusi zazněl návrh v koncepci školy stručně a jasně zvýraznit vizi školy. Zároveň byla paní ředitelka 

požádána o zaslání návrhu rozpočtu na příští školní rok. Paní ředitelka rovněž přislíbila, že do 18. 9. 

2016 zpracuje výroční zprávu školy a zašle ji členkám ŠR k připomínkování. 

  d) Paní předsedkyně ŠR oznámila, že pan místostarosta souhlasí se schůzkou, termín zatím není 

jasný (bude navrženo více termínů). Za ŠR byly delegovány: Mgr. Vlasta Humlová a dle časových 

možností buď Dr. Lenka Kollerová, nebo paní místopředsedkyně ŠR Andrea Vydrová. 

  e) Paní ředitelka seznámila se změnami ve školním řádu. Úprava se týká bodu 4.5. (mobilní telefony) 

a bodu 8.3.8 ( pobyt dětí o velké přestávce). 

Dále paní ředitelka seznámila s úpravami pravidel pro hodnocení žáků. Jedná se o rozšíření a 

odstupňování sankcí. Dr. Kollerová navrhla zmírnění sankce. Členky ŠR její návrh podpořily a 

jednomyslně schválily školní řád ve stávajícím znění (je k dispozici na internetových stránkách školy). 

Diskutována byla i potřeba vysvětlit změny ve školním řádu rodičům a dětem a upozornit je na 

možnost použit mobilní telefon v případě nutnosti po svolení pedagoga. 

f) Ve schránce Školské rady žádné podněty nebyly. 

Ad. 3. Diskuse: 

Mgr. Humlová se pozastavila nad tím, že v obecním zpravodaji „Hudlice dnes“ vyšel článek Zpráva o 

činnosti Školské rady. Tuto zprávu napsaly 2 členky ŠR (Mgr. E. Hocká a A. Vydrová) a vyjádřily v ní své 

názory, který nemusí být zcela shodné s oficiálním stanoviskem ŠR. Paní předsedkyně i některé další 

členky ŠR se domnívají, že by bylo lepší, aby příště byla podobná zpráva připravena ŠR jako celkem.  



Dr. Kollerová navrhla znovu se vrátit k tématu „přechody“. Paní Vydrová informovala o současné 

situaci a záměru znovu se dotázat na obci na řešení situace. Dr. Kollerová se k záměru připojila.  

Ad. 4 Usnesení: 

1) Z dnešního jednání ŠR vyplývá doplnit jasnou a stručnou vizi školy do navržené koncepce školy. 

2) Minimální preventivní program byl připomínkován a upraven, Krizový plán byl bez připomínek. 

3) ŠR schválila školní řád. 

4) Do konce září připomínkovat výroční zprávu školy, schvalovat se bude na příští schůzce. 

5) Příští schůze ŠR bude 13. 10. 2016 v 16,00 hod. 

 

V Hudlicích dne:  10. 9. 2016 

 

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

Zapisovatel                                                         Ověřovatel zápisu: 

Mgr. Lenka Treglerová                                       Dr. Lenka Kollerová  

 

Četla : ……………………………………….. 

Předseda : ………………………………………………. 

                     Mgr. Vlasta Humlová 


