31. zasedání školské rady
Datum: 24. 10. 2019
Místo konání: ZŠ Hodice
Přítomni: L. Vašatová (zástupce pedagogů)
B. Pátková, M. Štěpánková (zástupci zřizovatele)
I. Kalinová, E. Randová (zástupci rodičů)
Omluveni: Z. Burdová
Hosté: D. Marešová, ředitelka školy
Program:
1. Závěry z minulého jednání ŠR
2. Školní rok 2019/2020
3. Konkurz na AP
4. Personální záležitosti
5. Dokumentace školy
6. Různé
7. Diskuse
1. Závěry z minulého jednání ŠR
 Zadávání domácích úkolů
Je v souladu se Školním řádem, nejsou žádné připomínky od rodičů.
 Třídění odpadů
Děti jsou vedeny ke třídění odpadu ve škole.
„Soutěž s panem Popelou“ – sběr papíru
Od nového školního roku 2019/2020 je změna ve sběru papíru. Veřejnost byla seznámena
letáčky do schránek, hlášením místního rozhlasu, plakáty ve vývěskách školy, mateřské školy a na
Obecním úřadě.
Garáž je využívána k jiným účelům. Zrušil se odvoz papíru po obci a byl objednán kontejner, kam
mohli občané papír, kartony a časopisy během 4 dnů přivézt. Tato akce neměla velký význam,
kontejner byl poloprázdný (zaplnila ho škola a školka) pár balíčků přidali ostatní. Zatím není známá
ani částka za sebraný papír.
Elektrospotřebiče – škola je přihlášena do celoroční soutěže „Recyklohraní.“ Také se nesbírá
drobné elektro, ale v rámci školní družiny mohou děti plnit různé úkoly, za které získávají body a
dají se získat drobné dárky a stavebnice na odměny.
2. Školní rok 2019/2020
Základní škola
K 31. 8. 2019 odešli 4 žáci na 2. stupeň (z toho 2 na VG do Telče) a 2 do ZŠ Třešť. Během školního
roku neodešel žádný žák.
Do 1. třídy od 1. 9. 2019 nastoupili 4 prvňáčci. K 30. 9. 2019 je počet žáků: 22. Škola je na výjimku
v počtu dětí.
Mateřská škola
K 31. 8. 2019 stav: 29 dětí. Do 1. tříd nebo se odstěhovalo: 8 dětí (koncem srpna další 3 děti).
K zápisu 3. 5. 2019 přišly pouze 2 děti, ale v září jsme po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ udělaly
dodatečný zápis a přijaly jsme další děti, mezi nimi i 2 děti dvouleté.
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K 1. 9. 2019 bylo zapsáno 22 dětí, ředitelka školy zažádala o výjimku v počtu dětí do MŠ, ale 3 děti
se znovu koncem září vrátily a nyní je současný stav: 25 dětí, tzn. není výjimka v počtu dětí.
Školní družina
Do ŠD je zapsáno 18 dětí. Dvě dívky by rády chodily jako roky před tím, ale matka je OSVČ a
proto prý nemohou navštěvovat ŠD. Další 2 chlapci neměli o družinu zájem.
Školní jídelna
V základní škole se stravují všichni žáci: 22 celkem a 4 dospělí.
V mateřské škole se stravují všechny děti – celkem: 25 a 7 dospělých.
Integrovaní žáci
V MŠ je integrace u dívky předškolního věku – asistent pedagoga 20 hodin.
V ZŠ jsou integrováni 2 žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně. Mají doporučenou 1 hodinu týdně
(pedagogická intervence).
Od 1. 11. 2019 dojde ke změně. Žák 3. ročníku byl vyšetřen v MŠ a SPC v Jihlavě a byla mu
změněna diagnóza.
Má nyní PO: 3, IVP a zrušení pedagogické intervence, bude mít asistenta pedagoga 25, 556 hodin
týdně.
3. Konkurz na místo asistenta pedagoga
Konkurzní řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2019 (ihned po doporučení z MŠ a SPC Jihlava) do 23.
10. 2019.
Celkem se přihlásily 3 uchazečky.
Jiřina Fraňková, bydliště Telč
vzdělání: Střední odborné s maturitou, ukončené studium pro
asistenta pedagoga
Šárka Mifková, bydliště Růžená vzdělání: Střední škola a Vyšší odborná škola s maturitou,
zahájila studium pro AP
Jana Šmrhová, bydliště Stonařov vzdělání: Střední zemědělská škola s maturitou zahájí studium
pro AP.
4. Personální záležitosti
Základní škola
Učitelka ZŠ od 1. 9. 2019 Michaela Křivanová (středoškolské vzdělání a získání Osvědčení pro
výuku AJ).
Vyučuje 5 hodin týdně (AJ ve 3. – 5. ročníku a ve 4. ročníku VV).
Školní družina
Od 1. 9. 2019 vychovatelka ŠD – Michaela Křivanová
Mateřská škola
Do 4. 9. 2019 učitelka MŠ Zdeňka Hinková, která odešla do důchodu a od 5. 9. 2019 nastoupila
paní Marie Dvořáková z Třeště.
Šablony:
školní asistent v MŠ Alena Doležalová (nová pracovní smlouva na školní rok 2019/2020).
školní asistent v ZŠ Michaela Křivanová od 1. 9. 2019 – do 31. 10. 2019.
Vzhledem ke změnám ke konci října a od 1. 11. 2019 (ranní školní družina a asistent pedagoga) se
rozhodla ředitelka po dohodě se sl. Křivanovou k následujícím změnám:
a) Michaela Křivanová: vychovatelka ŠD ranní a odpolední družina, výuka (5 hodin týdně)
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b) Jiřina Fraňková: asistent pedagoga
c) Šárka Mifková – školní asistent (Šablony – personální podpora do 30. 6. 2020)
5. Dokumentace školy
K 1. září 2019 jsou v platnosti zásadní dokumenty školy: školní řád, vnitřní řády, organizační řád
školy apod. a vnitřní předpisy.
Od 1. 9. 2019 jsou další dokumenty v platnosti a členové Školské rady se mohli na webových
stránkách školy s nimi seznámit:
Výroční zpráva školy
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Projednání provozu ŠD
Od 23. 10. 2019 je zajištěn i ranní provoz ŠD.
Na třídní schůzce projednat s rodiči zpětnou vazbu příchodu dětí do ZŠ, aby se někde netoulaly.
A dále připomenout rodičům příchod dětí ráno do školy - optimální čas je 7,45 hodin.
ŠVP zájmového vzdělávání (ranní provoz ŠD)
Školní řád – dodatek č. 4 (ranní provoz ŠD)
Vnitřní řád ŠD – Dodatek č. 2 (ranní provoz ŠD)
Roční plány školy: na školní rok 2019/2020
Roční a měsíční plány školy
Směrnice o úplatě za vzdělávání v MŠ
Směrnice o úplatě za vzdělávání ve ŠD
Minimální preventivní program
Plán EVVO
6. různé
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dopravní značení u školy
Jednání ohledně přechodu pro chodce před školou, kde je situace při přecházení dětí problematická,
opakovaně probíhalo s Dopravním inspektorátem (obec) a zatím nedošli k dohodě. Podnět pro
znovuotevření této problematiky na schůzi Zastupitelstva obce Hodice.
Třídění elektrozařízení
Návrh – kontejner na náves při hromadném velkoobjemovém svozu (spolupráce s obcí)
Závěr: starosta obce byl se situací seznámen ředitelkou školy. Z hlediska obce není třeba, aby škola
zajišťovala zvlášť odvoz elektrozařízení, protože obec za tento odpad neplatí žádné další poplatky.
Škola by však mohla tento sběr využít v rámci soutěže „RECYKLOHRANÍ“, kde má možnost
získat body za vytříděný odpad.
Zástupci zřizovatele ve ŠR tento návrh prodiskutují na schůzi Zastupitelstva obce Hodice.
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7. Diskuse
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Angličtina
Jak rodiče zjistí, jestli mají děti správně zapsaná slovíčka a texty?
Závěr: Zvýšit kontrolu písemných prací (sešitů, slovíček).
Sportuj ve škole
Je zájem dětí a rodičů o pokračování v projektu.
Závěr: ředitelka školy zjistí podmínky pokračování od ledna 2020.
Svačina
Je časově dostačující přestávka na svačinu dětí?
Závěr: 1. a 2. přestávka v délce 15 minut je dostačující.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Domácí úkoly
Návrh psát úkoly ve ŠD.
Závěr: zpětná vazba dítě – rodič při přípravě na vyučování a v době ŠD děti více relaxují.
Doporučení pro vychovatelku ŠD: Přátelštější atmosféra v rámci volnočasových aktivit.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve třídách je rozdíl v přípravě dětí do školy. Více procvičovat – předškolní děti.
Závěr: názory rodičů na pedagogy se tak jako v každé školce liší.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dotaz: jsou porce pro děti dostačující?
Závěr: Porce jsou dostatečné. U oblíbených jídel si chtějí všichni přidávat, u méně oblíbených jídel
děti porce vyhazují.

Zapsala: M. Štěpánková
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