
30. zasedání školské rady dne 4. 6. 2019 
Přítomni: 
Omluveni: 
Hosté:  
Program: 
1. Závěry z minulého jednání ŠR 
2. Zhodnocení školního roku 
3. Plán na školní rok 2019/2020 
4. Dokumentace školy 
5. Seznámení s provozem 
6. Šablony 
7. Mapa školy 
8. Různé 
9. Diskuse 
 
1. Závěry z minulého jednání ŠR 
- dodatek ke školnímu řádu, vnitřním řádům  
Výdej obědů ve školní jídelně-výdejně se od 1. září 2018 změnil na vydávání všem dětem ve stejnou dobu od 11,40 hodin. 
Děti nemají problém, všichni se ve stanovenou dobu v klidu nají a pak následuje výuka 5. Vyučovací hodiny pro některé 
ročníky. 
- školní jídelna 
Připomínky, které byly předloženy: Dávat dětem na talíř jen to, co chtějí. 
Tento bod prodiskutovala ředitelka školy s vedoucí ŠJ, ostatními pracovníky školy a s pracovníky školního stravování. 
Závěry: děti dostanou k obědu vše, na co je nárok. Podle svého zvážení si jídlo sní nebo vyhodí. 
Paní E. Novotná je nyní spokojená, že včas stihne vydat obědy, umý nádobí a termoboxy a vzniklo jí víc času na celkový 
úklid po vyučování. 
 
2. Zhodnocení školního roku 
- pedagogické záležitosti 
Dva žáci školy (ze 4 páťáků) odchází na víceleté gymnázium do Telče (celkem je přijato 30 žáků asi z 63 přihlášených) 
- úspěchy školy 
Soutěž žáků 5. roč. (4 družstva, z toho 3 ZŠ Třešť a 1 z Hodic), postup do krajského kola ve Žďáru nad Sázavou a 3. místo. 
Vyhodnocení soutěže „Soutěž s panem Popelou“ – průběžné výsledky k 30. 4. 2019 v přepočtu na 1 žáka : 13. místo 
Podle celkové počtu nasbíraného papíru: 32. místo 
- spolupráce s obcí 
Obec podporuje chod mateřské a základní školy. Poskytuje dostatek finančních prostředků na vybavení a opravy, nákup 
školních potřeb atd. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků dostávají 5.000 Kč na nákup školních potřeb a všichni žáci mají 
školní družinu zdarma a v rozpočtu jsou vyhrazeny peníze na nákup pracovních sešitů a školních potřeb pro ostatní žáky 
školy. 
Pouze je problém ve financování mzdových prostředků. 
Protože je škola každým rokem na výjimku, nemá dostatek finančních prostředků na platy zaměstnanců a obec musí 
doplácet.  
- zhodnocení spolupráce s obcí, veřejná vystoupení 
Pravidelná vystoupení pro veřejnost v průběhu školního roku (Svatomartinské setkávání, Vítání občánků, Zahájení adventu, 
Betlémské světlo, Den matek) 
- spolupráce s mateřskou školou 
Děti se navzájem znají, společně absolvují plavecký výcvik, společné akce (divadelní představení apod.) 
- spolupráce školy dalších organizací 
Místní knihovna: paní Kalinová připravuje pro děti MŠ a žáky ZŠ výukové programy a na závěr školního roku nás čeká 
pasování prvňáčků na čtenáře 
 
- nově navázaná spolupráce s Místní knihovnou a školní družinou 
Během školního roku navštívily děti knihovnu skoro každý měsíc. Poděkování patří paní Kalinové za připravované aktivity. 
 
3. Plán na školní rok 2019/2020 
Zápis do ZŠ – proběhl 5. 4. 2019. Při zápisu byla přítomna ČŠI. Dokumentace i samotný zápis proběhl bez problémů. ČŠI 
odeslala zprávu ředitelce školy (D. Marešová, předsedovi ŠR (p. Štěpánkové) a zřizovateli (J. Bakaj). 
Před zápisem do ZŠ a MŠ ředitelka školy zajistila propagaci: uveřejnění v Našem městě Třešť, vývěsky na obci, budovy MŠ a 
ZŠ, plakátky do Panenské Rozsíčky. 



Všem rodičům dětí (i těm, kteří nenavštěvují MŠ Hodice) předala osobně pozvánky s plakáty, informacemi apod. 
I tak se k zápisu dostavilo pouze 5 rodičů s dětmi, z toho 1 dítě má doporučený odklad školní docházky. 
Z 5. ročníku odchází 4 žáci, od šk. roku 2019/2020 se stav nezmění – 22 žáků v ZŠ a tzn. Výjimka v počtu žáků. 
Zápis do MŠ – proběhl 3. 5. 2019. Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno 29 dětí. 
Odchází do ZŠ Třešť (3 děti), do ZŠ Hodice (3 děti), do ZŠ Telč (1 dítě), odstěhuje se (2 děti). V září bude zapsáno 1 dvouleté. 
Předběžně od 1. 9. 2019 : 23 dětí v MŠ a to je také výjimka v počtu dětí. 
 
Návrhy: 
Jednotřídní školy 
MŠ (nelze řešit kapacitně), 1 třída pro 18 dětí a 1 třída pro 14 dětí (nemohly by se přijmout ani všechny děti z Hodic). 
ZŠ (slučování předmětů na úkor výuky) 
Financování od 1. 1. 2020 nezohledňuje málotřídní školy, musely bychom spojit ročníky i na hodiny ČJ či M, VL atd. 
 
4. Dokumentace školy 
Od 1. září 2019 budou v platnosti školní řád a vnitřní předpisy. Školské radě předloží nové dokumenty ředitelka školy v září 
– v říjnu 2019 dle dohody. (výroční zpráva, MPP, EVVO a další). 
 
Od 1. 9. 2019, Č.j. : ZŠHod/72/2019-Mar. 
 – dodatek č. 2 k Vnitřnímu řádu školní jídelny čj.: ZŠHod/181/2016-Mar. ze dne 31. 8. 2016 
Od 1. 9. 2019 se zvyšuje pro děti v mateřské škole výše stravného za přesnídávku a svačinu.(projednáno s paní Danou 

Demčákovou, vedoucí odboru školního stravování – Magistrát města Jihlavy) 

5. Seznámení s provozem 
Od 1. 9. 2019 nastoupila na místo vychovatelky ŠD sl. Tereza Nešporová. I když neměla žádné zkušenosti ve školství, 
výborně se zadaptovala. Protože má vystudovaný obor logopedie, přihlásila se do konkurzu do MŠ v Třešti, kde dostala 
nabídku, kterou přijala. 
Na doplnění úvazku byla posilou do týmu dopoledne jako školní asistent. 
Anglický jazyk 2 roky vyučovala p. uč. Anna Kubálková, která také ukončí pracovní poměr. 
K 1. 9. 2019 bude muset ředitelka školy hledat odpovídající pedagogy. 
 
V MŠ v září odejde do důchodu p. uč. Z. Hinková. Druhá učitelka I. Neradná bude pracovat na plný úvazek a na několik 
hodin bude přijata další učitelka. 
Zůstává i nadále asistent pedagoga a zároveň školní asistent (hrazeno ze Šablon II.) – paní A. Doležalová. 
 
Opakuje se loňský závěr školního a kalendářního roku: 
Paní I. Smrčková (nevyučená kuchařka ve ŠJ) je od 27. 5. 2019 v pracovní neschopnosti. 
Od 10. 6. 2019 půjde na plánovanou operaci s druhou rukou p. E. Novotná. 
Ředitelka školy se dohodla s paní M. Špringerovou, která do konce června zastoupí nepřítomné zaměstnance. 
V srpnu se bude řešit provoz podle aktuální situace. 
 
6. Šablony 
Od 1. 9. 2019 škola využívá projekt MŠMT. K 30. 4. 2019 zpracovala ředitelka školy s pomocí p. M. Tiché z MAS Telč 
(koordinátor) 1. Monitorovací zprávu. 
Čerpání: nákup 10 ks notebooků, zapojení ICT technika, 1x týdně vykazované hodiny na PC, DVPP a děti MŠ a ZŠ 
absolvovaly projektový den mimo školu: měly zdarma výukový program v záchranné stanici Pavlov.  
 
7. Mapa školy 
Projednáno na třídní schůzce rodičů 23. 4. 2019 a výsledky jsou umístěny na webu školy. 
 
8. různé 
- MAS Telč díky paní Štěpánkové daroval škole kopírku. Současná kopírka by potřebovala finančně náročnou opravu a 
údržbu (kolem 10.000 Kč). 
- Sběr papíru a elektrospotřebičů 
Od nového školního roku bude změna. Garáž bude využívána ke sportovním účelům. 
Je možné např. přistavit klec a ten den by byla možnost nosit a vozit papír přímo do klece. 
 
9. Diskuse 
- zadávání domácích úkolů 



Ve školském zákoně se mimo jiné píše, že žáci mají povinnost plnit pokyny kantora v souladu se školním řádem. „Právě školní řád je 

klíčovým dokumentem, v němž může být (a tradičně bývá) oblast plnění domácích úkolů a práva pedagogických pracovníků zadávat a 

hodnotit domácí úkoly ukotvena,“ Školní řád schvaluje školská rada, ve které jsou zastoupeni také rodiče. Ti proto mohou mluvit do toho, 

zda učitelé budou nebo nebudou zadávat a hodnotit domácí úkoly. 

Zapsala: 


