29. zasedání školské rady
30. 8. 2018
Program:
1) Personální změny
2) Výjimka v počtu dětí
3) Schválení dokumentů
4) Připomínky a náměty
5) Různé
6) Závěry
Ad 1) Personální záležitosti
K 31. 7. 2018 ukončila pracovní poměr Renata Honsová – vychovatelka ŠD
Renata Honsová – asistent pedagoga v MŠ.
K 15. 6. 2018 bylo ukončeno podávání žádostí o místo a uchazeči o místa byli informováni:
Školní družina (2 žádosti podány)
Byla vybrána Alena Zídková – vychovatelka ŠD na 4 hodiny denně,
která však 28. 8. 2018 oznámila, že nenastoupí.
Ředitelka školy oslovila další uchazeče o místo a k 1. 9. 2018 nastoupila Mgr. Tereza Nešporová,
která zatím nemá žádné zkušenosti ve školství. Má vystudovanou VŠ magisterské studium, obor speciální
pedagogika-logopedie a proto je plně aprobovaná.
Asistent pedagoga do MŠ (podáno 5 žádostí)
Byla vybrána Alena Doležalová – asistent pedagoga v MŠ na 4 hodiny denně
Projekt Šablony II
K 1. 9. 2018 byl schválen projekt, kde bylo zažádáno (vyšlo se vstříc novým zaměstnancům o doplnění úvazku):
Školní asistent v MŠ (3 hodiny denně) – Alena Doležalová
Školní asistent v ZŠ ( 2 hodiny denně) – Mgr. Tereze Nešporová
Nepedagog:
Dlouhodobá pracovní neschopnost:
Ilona Smrčková – nevyučená kuchařka ve ŠJ zástup p. Miloslava Špringerová
Edita Novotná - nevyučená kuchařka ve ŠJ - výdejně zástup p. Marie Svobodová
Edita Novotná - školnice zástup Mgr. Tereza Nešporová
Ad 2) Výjimka v počtu dětí
Mateřská škola
Dne 3. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 151/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, která
nabývá účinnosti od 1. 9. 2018.
§ 2 Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně
a) 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami…
To znamená, že mateřská škola nebude od 1. 9. 2018 na výjimku.

Základní škola
Usnesením z jednání zastupitelstva obce v Hodicích č. 29/2018 ze dne 29. 8. 2018 dle Vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání, v platném znění Základní škole Hodice, Hodice 86 byla schválena žádost ředitelky
školy u udělení výjimky v počtu dětí. K 1. září školního roku 2018/2019 nastoupí do ZŠ celkem 22 žáků, tj.
v průměru 11 žáků na třídu (minimum je 12 žáků na třídu).
Obec Hodice se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem na
vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy Hodice, příspěvkové organizace.
Ad 3) Schválení dokumentů
Ředitelka školy předložila nové nebo doplněné dokumenty školy, ke kterým se školská rada vyjádřila.
Všechny dokumenty byly schváleny.
Dlouhodobé dokumenty:
Organizační řád školy s účinností od 1. 9. 2018
Školní řád – dodatek č. 3 a 4
Provozní řád – dodatek
Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018
Dokumenty platné na školní rok 2018/2019:
Směrnice o úplatě za vzdělávání v MŠ
Směrnice o úplatě za vzdělávání ve ŠD
Minimální preventivní program
Plán EVVO
Ad 4) Připomínky a náměty
Dotazy se týkaly zejména změny v délce přestávek a obědů.
Ředitelka školy vysvětlila všem přítomným důvody změny a ujistila, že v případě problémů se touto situací zase
bude školská rada zabývat.
Ad 5) Různé
Všichni členové školské rady si prostudovali materiály a dokumenty, se kterými souhlasí.
Jsou umístěné na webu školy www.hodice.cz (ZŠ a MŠ).
V písemné podobě jsou uloženy v kanceláři ředitelky školy.
Ad 6) Závěry
Sledovat a na dalším jednání se vyjádřit ke změnám v délce přestávek.
Sledovat a na dalším jednání se vyjádřit ke změně doby výdeji obědů.

