
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Hudlice 
 
Datum konání :  13.10. 2016 
 
Místo konání:  ZŠ Hudlice 
 
Přítomní : Mgr. V. Humlová, Mgr. E. Hocká, Mgr. H. Kodetová, Dr. L. Kollerová, 
       Mgr. L. Treglerová, A. Vydrová 
 
 Host :      Mgr. A. Vávrová, ředitelka ZŠ Hudlice 
 
 
PROGRAM: 
 
1.  Zahájení 
 
2. Projednání 
 
   a) Koncepce školy -  seznámení s doplněnou vizí školy dle minulé připomínky 
       (Mgr. A. Vávrová) 
   b) Výroční zpráva školy – její schvalování ( Mgr. A.Vávrová) 
 
   c) Návrh rozpočtu na příští rok 
 
   d) Návrh zavedení pevné hodiny Aj od 1.třídy – další kroky 
 
   e) Jednání zástupců školy, školské rady a zřizovatele (závěry jednání Mgr. V. Humlová, 
        A. Vydrová) 
 
    f) Podněty ze schránky Školské rady 
 
3. Diskuse 
 
4. Usnesení 
 
5. Závěr 
 
 
 
Ad. 1. Zahájení : 
 
Paní Mgr.V. Humlová přivítala všechny přítomné členky Školské rady. Přivítala rovněž hosta dnešní 
schůzky, p.ředitelku Mgr. A. Vávrovou. 
Paní předsedkyně ŠR seznámila všechny přítomné s minulým zápisem a s programem dnešní schůzky. 
Zapisovatelkou byla určena Mgr. H. Kodetová, ověřovatelkou A. Vydrová. 
 
 
Ad. 2. Projednání : 
 
a)    Paní ředitelka seznámila všechny přítomné členky ŠR s doplněnou vizí koncepce školy v letech 
2016 – 2020. V diskusi zazněl návrh zdůraznit ve vizi školy větu „ Kvalitní příprava žáků na další 
vzdělávání… „  Koncepce školy bude umístěna na webových stránkách školy. 



 
 
b)    Výroční zpráva školy byla zaslána k připomínkování členkám ŠR. Po drobných úpravách (doplněny 
informace o Výzvě 55, spaní ve škole, upraveno formátování) byla jednohlasně odsouhlasena, bude 
umístěna na webových stránkách školy. 
 
 
c)    P.ředitelka přislíbila zaslání návrhu rozpočtu na šk.rok 2017/18 do 31.10.2016 do mailu všem 
členkám ŠR. Připomínkování je možné do 15.11.2016. Bylo jednohlasně odsouhlaseno. 
 
 
d)   Hodina Aj v prvních třídách – ve školním roce 2016/17 prolíná výuka Aj v prvním ročníku všemi  
předměty, zatím s pozitivními ohlasy. Je potřeba projednat s rodiči budoucích prvňáčků výhody a 
nevýhody fixní hodiny Aj. 
 
V diskuzi zazněl návrh na vypracování dotazníku, který bude rozdán nejenom rodičům předškoláků, 
ale i rodičům ostatních dětí, navštěvujících  MŠ Hudlice. V dotazníku by bylo vhodné zmínit kromě 
možnosti zavedení hodiny Aj  i jiné otázky týkající se provozu a výuky v ZŠ Hudlice a otázky týkající se 
umísťování dětí do ZŠ Hudlice. 
 
Dotazník bude doplněn o vizi školy, otázky budou uvedeny s možností volby odpovědi. 
 
P.ředitelka zpracuje návrh dotazníku a mailem obešle členky ŠR do 15.11. 2016, připomínkován bude 
do 30.11. 2016. Poté bude k dispozici rodičům v MŠ, zpět vybrán k vyhodnocení a dalšímu zpracování  
ZŠ do 22.12. 2016. 
 
Zazněl také návrh na změnu názvu – Kroužek Aj - na Konverzace v AJ. 
 
 
e)    Dne 29.9. proběhlo jednání obce se zástupci Policie ČR a Krajské správy a údržby silnic, kterého se 
zúčastnila i místopředsedkyně ŠR, paní Andrea Vydrová, projednávalo se požadované zvýšení 
bezpečnosti dětí  v úseku u školy,školní jídelny a u sportovního areálu u lesa.  Byla požadována 
bezpečnostní opatření  (snížení rychlosti, zpomalovací retardéry, zvýraznění přechodu pro chodce….). 
 
Po vzájemné domluvě všech zúčastněných,by mělo být  před školou umístěno dopravní značení 
,,doporučená rychlost 40 km/h" , značení ,,Pozor děti", zvýrazněn přechod pro chodce , na místní 
komunikaci bude položen  červený zdrsněný povrch před a za přechodem pro chodce u ZŠ a školní 
jídelnou. 
U fotbalového hřiště by mělo být umístěno dopravní značení ,,Doporučená rychlost 60km/h", pozor 
děti,  nebo chodci ve vozovce. 
 
 
f)     Ve schránce Školské rady byl podnět maminky žáka ZŠ Hudlice. 
 
1. Z jakého důvodu zahajují kroužky na škole až od měsíce října? 
 
Z důvodu zahájení školního roku, je potřeba nejprve zabezpečit výuku a poté následují kroužky. Tento 
systém vyhovuje již řadu let a škola nemá v úmyslu ho měnit. 
 
2. Proč se děti fotografují 3 – 4 krát do roka? 
 
Fotografování žáků bude po dohodě probíhat 2x do roka a to na podzim ( v dárkovém setu několika 



fotografií) a před koncem školního roku (foto třídy + skupinky nebo jednotlivci dle zájmu rodičů). 
Rodiče budou mít také možnost předem  sdělit tř.učiteli, zda si přejí fotografování svého dítěte či 
nikoliv. 
 
 
 
Ad. 3. Diskuse 
 
Diskuse probíhala souběžně s jednotlivými body projednávání. 
V závěru je potřeba ještě zmínit snahu školy prezentovat se na veřejných akcích s následnými 
příspěvky v tisku (Zpravodaj Hudlice dnes, Berounsko….). 
Škola se také zapojí do spolupráce s  kulturní komisí při přípravě Adventu 2016 a  bude otevřena 
veřejnosti. Zazněla úvaha, že by se tradiční vánoční výstava ve škole, spojená s prodejem výrobků z 
keramiky, mohla konat v den rozsvícení vánočního stromu v Hudlicích. 
Během měsíce ledna proběhne v ZŠ den otevřených dveří. 
 
 
 
Ad. 4. Usnesení : 
 
Z dnešního jednání ŠR vyplývá : 
 
1. Byla  schválena koncepce školy, bude umístěna na webových stránkách ZŠ Hudlice. 
 
2. Byla odsouhlasena Výroční zpráva školy, bude umístěna na webových stránkách 
    ZŠ   Hudlice. 
 
3. Bude vypracován dotazník pro rodiče budoucích žáků ZŠ Hudlice, připomínkování mailem. 
 
4. Bude vypracován návrh rozpočtu na příští šk.rok, připomínkování mailem. 
 
5. Do konce října bude domluveno  adventní vystoupení a vánoční výstava školy. 
 
6. Příští schůze ŠR bude 27.4. 2017 od 16 hod. 
 
 
V Hudlicích dne 19.10. 2016 
 
 
Zapsala: ………………………                Zápis ověřila : ……………………………. 
  
Zapisovatel               Ověřovatel zápisu 
 
Mgr. H. Kodetová    A. Vydrová 
 
 
 
Četla : ……………………………… 
 
Předseda 
 
Mgr. V. Humlová 


