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34. zasedání Školské rady  

Datum: 10. 2. 2022  

Místo konání: ZŠ Hodice 

 

Přítomni:  Mgr. Lenka Vašatová, Zdeňka Burdová (zástupci pedagogů) 

                 Ing.. Miroslava Štěpánková (zástupce zřizovatele) 

                 Bc. Barbora Dufková,  Martina Nevrklová (zástupci rodičů) 

 

Omluveni: Mgr. Blanka Pátková 

Hosté: Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Plnění závěrů z 33. zasedání Školské rady 

2. Stravovací komise 

3. Závěry ČŠI 

4. Informace o škole 

5. Závěry a diskuse 

 

 

1. Plnění závěrů z 33. zasedání Školské rady 

 

Školní jídelna – stravování 

Ředitelka školy projednala připomínky z řad rodičů ke stravování s vedoucí ŠJ a zároveň kuchařkou. 

Tyto připomínky projednala i stravovací komise dne 21. 12. 2021 

 

 

2. Stravovací komise 

a) Komise se zabývala celou řadu podnětů týkajících se kvality stravy  a organizace stravování.  

    Připomínky stravovací komise byly předány vedoucí školní jídelny.  

 

Závěr:  

• Objednávání čerstvého masa 

• Sestavováním jídelníčků byla pověřena ředitelka školy (prozatím leden 2022) 

Členové stravovací komise navrhli, aby byla každému jednání přítomna vedoucí ŠJ – kuchařka, která 

zodpoví případné dotazy, návrhy, či náměty. 

Počet členů stravovací komise se zvyšuje na počet: 7 

 

b) Byl prodiskutován Vnitřní řád ŠJ a Vnitřní řád ŠJ– výdejny platné od 1. 9. 2021. 

Závěr: Bez připomínek 

 

c) Byly projednány dodatky (na doporučení ČŠI, která nedostatky řešila v době inspekční činnosti v době                         

   od 3. 12. – 8. 12. 2021)  

Dodatek č. 1 (pitný režim ve ŠJ od 1. 9. 2021) 

Dodatek č. 2 zdražení obědů ve ŠJ a ve ŠJ - výdejně od 1. 1. 2022 

Závěr: Bez připomínek 
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3. Závěry ČŠI 

Termín inspekční činnosti: 3. – 8. 12. 2021 

Kontrolované období: školní roky 2020/2021 a 2021/2022 k datu kontroly 

 

Protokol o kontrole čj. ČŠIJ – 1331 / 21 – J 

Předmětem kontroly je v souladu s § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona vykonání kontroly dodržování 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 

Inspekční zpráva č.j. ČŠIJ – 1326 / 21-J 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných ŠVP, zjišťování 

a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 

§ 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

S oběma dokumenty byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni a zprávu obdržel i Zřizovatel školy a 

předseda Školské rady (p. M. Štěpánková). 

Protokol může a nemusí být zveřejněn na webu školy. 

Souhrnně byla ČŠI spokojena s vedením školy a výsledky vzdělávání žáků. 

 

Závěry:  

Vývoj školy 

− Zlepšení vnitřního a vnějšího materiálního vybavení mateřské i základní školy. 

− Vznik nového srozumitelného loga, které reprezentuje vzdělávací poslání školy. (SOVA) 

 

Silné stránky 

− Pozitivní atmosféra v mateřské i základní škole podporující učení. 

− Kvalitní logopedická prevence v mateřské škole realizovaná zařazováním logopedických chvilek. 

− Spolupráce se zřizovatelem jako významný faktor zlepšující podmínky pro vzdělávání dětí a žáků, který 

jim umožňuje vytvoření silného vztahu ke své obci. 

− Okolní příroda je vhodně a cíleně využívána k rozvoji environmentální výchovy žáků v základní škole. 

− Efektivní spolupráce asistentky pedagoga s učiteli umožňuje účelnou pomoc a podporu žákům 

s potřebou podpůrných opatření. 

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

− Vzdělávací nabídka není dostatečně provázaná s diagnostikou dětí a denním plánováním, což ne vždy 

vede k individuálnímu rozvoji dětí ve vzdělávání v mateřské škole. 

− Oddělené jednání pedagogických rad snižuje komplexnost spolupráce mateřské a základní školy. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

− Vzdělávací nabídku provázat s diagnostikou dětí a denním plánováním. 

− Realizovat společná jednání pedagogických rad. 
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4. Informace o škole 

Školská rada byla seznámena s činností školy za období od posledního zasedání školské rady. Zpráva 

obsahovala následující body (zprávu připravila ředitel školy): 

 

- výsledky výchovně vzdělávacího procesu, počty dětí a žáků, počty tříd, personální zabezpečení chodu 

školy, hodnocení 1. pololetí školního roku 2021/2022  

 

Počty žáků k 1. 9. 2021:  

MŠ   od 1. září 2021  celkem  25 dětí 

ZŠ od 1. 9. 2021   celkem  19 žáků 

 

K 15. 11. 2021 se 2 žáci odstěhovali: 1. třída a 5. třída 

Počet žáků: 17 
 

- plán doučování a dalších podpor na základě analýzy výsledků distanční výuky 

- testování žáků, bezpečnostní opatření a postupy  

- účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s ukončenými, probíhajícími a připravovanými projekty  

- komunikace s rodiči  

 

 

 

5. Závěry a diskuse 

 

- výhled do budoucna 

- zápis do MŠ 

- zápis do ZŠ 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Miroslava Štěpánková 

 

 

 


