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32. zasedání školské rady 
    

Datum: 16. 6. 2021 

Místo konání: ZŠ Hodice 

 

Přítomni:  L. Vašatová, Z. Burdová (zástupci pedagogů) 

                 M. Štěpánková (zástupce zřizovatele) 

                 I. Kalinová, E. Randová (zástupci rodičů) 

 

Omluveni: B. Pátková (zástupce zřizovatele) 

 

Hosté: D. Marešová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Výsledky voleb do ŠR  

2. Distanční výuka během pandemie SARS Covid 19 

3. Zápis dětí do MŠ a ZŠ Hodice 

4. Různé 

5. Diskuse 

 

1. Výsledky voleb do ŠR  

 

V MŠ a ZŠ v Hodicích proběhly volby nových členů do Školské rady. Volby se uskutečnily formou 

tajného hlasování, kdy možnost hlasování byla stanovena do 15. 6. 2021. 

Členové ŠR byli seznámeni s výsledky voleb.   

Za pedagogické zástupce byly zvoleny paní Mgr. Lenka Vašatová a paní Zdeňka Burdová. 

Za zástupce rodičů dětí z MŠ byla zvolena počtem 9 hlasů paní Martina Nevrklová a jako zástupce 

rodičů dětí ZŠ byla zvolena Ing. Barbora Dufková. Za zřizovatele byly jmenovány do ŠR- paní 

Mgr. Blanka Pařilová a paní Ing. Miroslava Štěpánková . Nová Školská rada složená z výše 

uvedených 6 členů začne pracovat od 1. 9. 2021. Zápis o provedení a výsledcích voleb do ŠR je 

umístěn na webových stránkách ZŠ a MŠ Hodice v sekci Školská rada. 

Paní Mirka Štěpánková poděkovala odcházejícím členům Školské rady – paní Ivě Kalinové a paní 

Evě Randové za jejich práci v uplynulém období. 

 

2. Distanční výuka na MŠ a ZŠ Hodice  

 

Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 byla z důvodu uzavření škol v důsledku pandemie SARS 

Covid 19 v ČR i MŠ a ZŠ v Hodicích nucena postupně přistoupit k distanční formě vzdělávání. 

V březnu 2020, kdy byly poprvé školy uzavřeny, byla tato forma výuky řešena samostudiem a 

zadáváním učiva a úkolů formou emailové komunikace. Žáci pracovali samostatně a plnili úkoly 

zadané pedagogy a jejich práce byla následně kontrolována společně při návratu do školy. V říjnu 

roku 2020, kdy došlo v ČR opět k uzavření škol, tato distanční forma výuky probíhala již přes 

platformu TEAMS, kdy žáci, kteří měli možnost připojení se přes internet, se účastnili online výuky 

a i přes tuto platformu odevzdávali své úkoly. Distanční výuka byla povinná pro všechny žáky ZŠ. 

Žáci, kteří neměli možnost se z nějakého důvodu účastnit výuky přes platformu TEAMS, 

pokračovali ve výuce individuálně, kdy učivo a úkoly byly zadávány fyzicky, do schránky u školy. 

Rodiče po návratu dětí do školy, byli osloveni s dotazníkem ke zhodnocení průběhu distanční 

výuky na ZŠ a MŠ v Hodicích. Výsledky dotazníkového šetření jsou umístěny na webových 

stránkách ZŠ a MŠ Hodice v sekci Vzdělávání žáků.  
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3. Zápis dětí do MŠ a ZŠ Hodice 

 

Základní škola 

K 31. 8. 2021 odejde 8 žáků na 2. stupeň (z toho 1 žákyně na VG do Telče), 5 žáků do ZŠ Třešť a 2 

žáci do ZŠ Hradecká Telč. 

Do 1. třídy od 1. 9. 2021 nastoupí 5 nových žáků a 1 žákyně do třetího ročníku. Počet žáků na škole 

bude tedy 19, což znamená, že ředitelka ZŠ a MŠ Hodice požádala o výjimku v počtu dětí v ZŠ. 

Výjimka byla schválena zřizovatelem. 

 

Mateřská škola 

K 31. 8. 2021 odejdou 4 děti.  

K zápisu do MŠ přišlo 8 nových dětí. Celkový počet dětí od 1. 9. 2021 bude tedy 24. Ředitelka 

školy požádala i v případě MŠ o udělení výjimky v počtu dětí, která byla schválena zřizovatelem.  

 

 

3. Různé a diskuze 

 

• Členové Školské rady diskutovali na téma úbytku dětí v ZŠ a MŠ Hodice. Zejména 

nedostatek nově příchozích dětí  na Základní školu, začíná být stále větším problémem i 

z hlediska budoucího financování provozu školy ze strany zřizovatele. Paní ředitelka 

seznámila členy ŠR s kroky, které se snaží v tomto směru podnikat. Rovněž zřizovatel se 

snaží i finančním příspěvkem, který věnuje žákům školy každoročně na nákup pomůcek, 

motivovat rodiče, aby své děti zapsali k výuce na zdejší školu. Mnoho rodičů však i přes to, 

přihlásí své děti ke vzdělávání již od 1. ročníku na Základní školu do Třeště. Reakce 

z druhého stupně základních škol, kam žáci pátých ročníků nastupují, však potvrzuje, že 

připravenost zdejších žáků je velmi dobrá a fakt, že téměř pravidelně každý rok je, alespoň 

jeden žák přijatý ke studiu na VG, rovněž vypovídá o dobré a kvalitní přípravě žáků. 

 

• Ze strany rodičů žáků ZŠ byl již v minulosti vznesen dotaz, zda je možná, aby jim byla 

umožněna ochutnávka jídel ze školní jídelny. Jídlo dle rodičů a dětí není vždy příliš chutné a 

děti svou porci často nesní a vyhazují. Paní ředitelka byla pověřena, aby zjistila možnost 

vytvoření stravovací komise, jejíž členům by bylo umožněno kvalitu jídla ochutnat. Paní 

ředitelka bude informovat členy ŠR na příštím zasedání.   

 

 

 

 

Zapsala: M. Štěpánková 


