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33. zasedání školské rady 
    

Datum: 23. 9. 2021 

Místo konání: ZŠ Hodice 

 

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

                 M. Štěpánková, B. Pátková (zástupce zřizovatele) 

                 B. Dufková,  M. Nevrklová (zástupci rodičů) 

 

Omluveni:  

 

Hosté: D. Marešová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Plnění závěrů z 32. zasedání Školské rady 

2. Seznámení nových členů Školské rady s legislativou 

3. Volba předsedy Školské rady 

4. Stravovací komise 

5. Informace o škole 

6. Schvalování dokumentů 

7. Rozbor hospodaření 

8. Informace k účetnictví školy 

9. Různé 

10. Diskuse 

 

1. Plnění závěrů z 32. zasedání Školské rady 

• Úbytek dětí a žáků 

Vzhledem k situaci, že se v Hodicích nestaví, je situace s počtem dětí v MŠ a žáků v ZŠ 

přetrvávající. Dalším důvodem, který rodiče udávají (proč dávají děti do školy v Třešti) je, že mají 

babičky v Třešti, děti navštěvují v Třešti kroužky apod. 

Všichni mají zájem na tom, aby se počty zvyšovaly, ředitelka školy se před zápisem do 1. třídy 

angažovala v obci Panenská Rozsíčka, odkud děti dojíždí do školy v Pavlově. Od 1. září byl 

jmenován nový ředitel školy v Pavlově s trvalým pobytem v Panenské Rozsíčce, proto žádný 

zákonný zástupce nepřihlásil do školy v Hodicích. 

V sobotu 13. září 2021 byl ve spolupráci s obcí Hodice v rámci akce „Rodáci“ uskutečněn Den 

otevřených dveří v základní škole. Účast byla veliká a návštěvníci po prohlídce školy přiznali, že 

nevěděli, jakou krásnou školu s moderním vybavením v Hodicích máme. Třeba se situace zlepší a 

„váhající“ rodiče přijdou k zápisu v dalších letech. 

 

• Návrh na zřízení stravovací komise 

Ředitelka školy konzultovala zřízení stravovací komise s nadřízeným orgánem (vedoucí školních 

jídel Magistrátu města Jihlavy) a připravila Dodatek č. l k Vnitřnímu řádu školní jídelny a Dodatek 

č. l k Vnitřnímu řádu ŠJ – výdejny ke schválení členům Školské rady. 

 

 

2. Seznámení nových členů Školské rady s legislativou 

• Jednací řád Školské rady ze dne 11. 1. 2006 

• Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Školské rady ze dne 20. 12. 2005 (GDPR) 

• Volební řád Školské rady, zřízené usnesením zastupitelstva obce Hodice č. 25/2005 ze dne 

9. 11. 2005. 



2 
 

• § 167 a § 168: Zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 

 

 

3. Volba předsedy Školské rady 

Šest zástupců zvolených dne 16. 6. 2021 do Školské rady si zvolili svého předsedu. 

Jméno a příjmení: Miroslava Štěpánková, Ing.                    počet získaných hlasů: 5 

 

 

4. Stravovací komise 

Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s Dodatky č. 1 ve ŠJ a ve ŠJ-výdejně: 

Řád stravovací komise (funkce, činnost, členové, pravidla). 

 

Návrhy na zástupce členů stravovací komise: 

• Za vedení školy 

• Za zástupce školy  

• Za zástupce zákonných zástupců dětí / žáků 

• Za školní jídelnu ú školní jídelnu-výdejnu 

 

 

 

5. Informace a škole 

Ředitelka školy (host)  informovala členy ŠR o aktuální situaci školy. 

 

Základní škola 

K 31. 8. 2021 přešlo na 2 stupeň základních škol 8 žáků, z toho 1 žákyně na víceleté gymnázium do 

Telče, 2 žáky do 6. ročníku ZŠ Telč a 5 žáků do 6. ročníku ZŠ Třešť. 

 

Do základní školy k 1. září nastoupilo 5 dětí, do 3. třídy byla rozhodnutím ředitelky školy přijata 

žákyně z Třeště.  

K 1. září 2021 se vzdělává v ZŠ Hodice 19 žáků.  

 

Ředitelka školy požádala  dne 20. 5. 2021 č.j.: ZŠHod /161/2021-Mar. Zřizovatele o souhlas 

s výjimkou v počtu dětí. Žádosti bylo vyhověno Usnesením zastupitelstva obce Hodice č.22/2021 

ze dne 23. 6. 2021.  

 

Mateřská škola 

Ředitelka školy také požádala Zřizovatele o udělení výjimky v počtu dětí v MŠ (bylo zapsáno 24 

dětí), které bylo vyhověno. Dne 16. 9. 2021 požádal zákonný zástupce o přijetí dvouletého dítěte do 

mateřské školy, které ředitelka školy vyhověla.  

Od 16. září 2021 je zapsáno 25 dětí do MŠ, a proto ředitelka zrušila výjimku v počtu dětí ke 

Krajskému úřadu kraje Vysočina a oznámila tuto skutečnosti na Magistrátu města Jihlavy. 

Tím se však nic nezměnilo, protože jsme jedna organizace. 

 

Školní družina 

Do školní družiny bylo zapsáno 17 žáků z celkového počtu 19 dětí. 

 

Školní jídelna a školní jídelna-výdejna 

Do školní jídelny v Mateřské škole je přihlášeno 25 dětí. 

Do školní jídelny – výdejny je ke stravování přihlášeno také všech 19 žáků školy. 
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6. Schválení dokumentů 

Ředitelka školy zpracovala v součinnosti s ostatními pracovníky školy během letních prázdnin 

několik nových dokumentů, které poslala členům Školské rady e-mailem. 

Dokumenty byly projednány a schváleny na pedagogické radě všech zaměstnanců školy dne 30. 8. 

2021. 

 

Členové Školské rady schvalují dokumenty s účinností a platností od 1. 9. 2021: 

• Školní řád ZŠ č.j.: ZŠHod/279/2021-Mar. 

• Školní řád MŠ č.j.: ZŠHod/280/2021-Mar. 

• Vnitřní řád ŠD č.j.: ZŠHod/281/2021-Mar. 

• Vnitřní řád ŠJ č.j.: ZŠHod/213/2021-Mar.  

• dodatek č.1 Stravovací komise ve ŠJ č.j.:ZŠHod/308/2021-Mar. 

• Vnitřní řád ŠJ – výdejny č.j.: ZŠHod/217/2021-Mar. 

• dodatek č.1 Stravovací komise ŠJ – výdejna č.j.:ZŠHod/309/2021-Mar. 

• ŠVP PV 

• Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021 

 

S dalšími novými dokumenty, platnými k 1. 9. 2021, byli členové Školské rady seznámeni. 

Školní jídelna a školní jídelna – výdejna 

Provozní řád 

Sanitační řád 

Řád HACCP 

 

Dokumenty platné na školní rok 2021/2022, které jsou zveřejněny na webu školy: 

Roční plány školy: 

Roční plán školy 

Plán EVVO 

Minimální preventivní program 

Plán ICT a další 

 

 

7. Rozbor hospodaření 

a) Ředitelka školy disponuje finančními prostředky, určenými jako Závazné ukazatele rozpočtu 

přímých NIV na kalendářní rok. 

 

K 1. lednu a k 1. září 2021( v případě dalších změn a ukazatelů častěji)  NIV celkem na celou 

organizaci, z toho mzdové prostředky, odvody, pojistné, ONIV, FKSP) 

V kalendářním roce musí dodržet finanční limit všech zaměstnanců a PhMax pedagogických 

pracovníků v ZŠ (rozvrh učitelů) a PhMax v MŠ (úvazek pedagogických pracovník). 

Na kalendářní rok 2021 s úpravou rozpočtu přímých NIV k 15. září 2021 disponuje škola částkou: 

6 459 374 Kč. 

b) Závazné ukazatele (Vklady a dotace Obce) 

Na kalendářní rok 2021byl schválen rozpočet školy 504. 515 Kč. 

 

 

8. Informace k účetnictví školy 

K 30. 4. 2021 ukončila pracovní poměr Martina Fencíková (účetní školy). 

K 1. 5. 2021 byla přijata nová účetní – Jana Hrevúšová, která měla s účetnictvím škol již 

zkušenosti. 
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Došlo k několika změnám, a tím došlo i k nákupům dalšího SW vybavení, aby systém účetnictví 

mohl fungovat (Matrika – Bakaláři, Personální a mzdová agenda a byla dokoupena licence i do 

školní jídelny). 

 

Byl zřízen nový účet školní jídelny, který slouží  výhradně k platbám za stravné, úplaty, fakturaci a 

nákup zboží) . Bude tedy přesný přehled. 

Ostatní potřeby školní jídelny jsou hrazeny z provozních nákladů školy (Dotace a příspěvky Obce). 

 

To vše stálo nemalé peníze. V případě, že ředitelka školy nevyjde v kalendářním roce e schváleným 

rozpočtem, musí požádat Zřizovatele o zvýšení rozpočtu. 

 

Nákup SW se zvýšil přibližně o 20.000 Kč a ve školní jídelně za údržbu, konzultace a nový SW 

15.000 Kč. 

 

9. Různé  

a) web školy a facebook 

Fotografování dětí - GDPR 

Z podnětu starosty obce byl zřízen facebook (prezentace školy). 

Zákonní zástupci vítají aktuální informace a fotografie dětí, někteří nechtějí, aby byly zveřejňované 

fotografie. 

Ředitelka školy zváží situaci a bude pouze výjimečně zveřejňovat všeobecné zprávy. 

 

 

b) Výroční zpráva školy 

zveřejňovat fotografie dětí ano – ne 

Členové školské rady se shodli, že ředitelka školy bude zveřejňovat fotografie pouze prací žáků, 

budov apod. 

Nebudou záběry na jednotlivé děti. 

 

 

 

10. Diskuse 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  


