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35. zasedání Školské rady  

Datum: 22. 9. 2022  

 

Místo konání: ZŠ Hodice 

 

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

                 Ing.. Miroslava Štěpánková, Mgr. Blanka Pátková (zástupce zřizovatele) 

                 Bc. Barbora Dufková (zástupci rodičů) 

 

Omluveni: Martina Nevrklová 

Hosté: Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy 

 

Program: 

1. Schválení dokumentů školy 

2. Informace o činnosti školy 

3. Závěry a diskuse 

 

 1. Školská rada schvaluje:  

• výroční zprávu za školní rok 2021/2022  

 

Výroční zpráva obsahuje:  

- všechny součásti dané školským zákonem  

- hodnocení činnosti školy  

- výsledky výchovy a vzdělávání  

- výsledky soutěží, olympiád  

- přehled akcí pořádaných školou pro žáky  

- přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

• revize ŠVP po zavedení změn v RVP (rozšíření výuky informatiky)  

 

• ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 10. 2022 

Důvod: Zvyšující se cena potravin a energií. 

Dodatek č. 3 Vnitřní řád ŠJ č.j.: ZŠHod/221/2022-Mar. 

Dodatek č. 3 Vnitřní řád ŠJ – výdejny č.j.: ZŠHod/222/2022-Mar. 

 

schváleno: 8 členů 

 

Školská rada byla seznámena s dalšími dokumenty školy platnými od 1. 9. 2022 

− roční plán základní školy 

− roční plán mateřské školy 

− roční plán školní družiny 

− plán EVVVO 

− preventivní program 
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2. Školská rada byla seznámena s informační zprávou o činnosti školy za období od posledního zasedání 

školské rady.  

 

Zpráva obsahovala následující body (zprávu připravila ředitelka školy):  

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

chodu školy, hodnocení 2. pololetí školního roku 2021/2022  

 

K 31. 8. 2022 odešlo celkem z MŠ 8 dětí. Zapsány byly 4 nové děti. 

Čtyři děti odchází do ZŠ Hodice, tři děti do ZŠ Třešť a jedno do Telče. 

Odcházející žáci z 5. ročníku: celkem 2 

Jedna žákyně nastoupila na osmileté gymnázium O. Březiny do Telče 

Jeden žák přestoupil na 2. stupeň ZŠ do Třeště 

 

Do 1. třídy nastoupili 4 žáci, z toho 2 chlapci a 2 dívky. 

Počty žáků k 1. 9. 2021:  

MŠ   od 1. září 2022  celkem  22 dětí 

ZŠ od 1. září 2022  celkem  18 žáků 

 

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

− orientace školy v dalším období, výhled na školní rok 2022/2023  

− testování žáků 

− Ve školním roce 2021/2022 proběhlo testování a výsledky jsou uvedeny ve Výroční zprávě: 

• žáků 3. ročníku (SCIO) 

• žáků 5. ročníku Výběrové zjišťování výsledků žáků ve vzdělávání 

 

− TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

Ve školním roce 2022/2023 bude v měsících říjen – listopad 2022 probíhat testování žáků 3. ročníku  

Zodpovídá: Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy  

Realizace: vyučující TV Mgr. Dagmar Marešová 

 

− účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s připravovanými projekty  

dotace Přírodní zahrada v MŠ  

Operační program J. A. Komenský 

  

− personální stránka, zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků  

 

  

3. Závěry a diskuse 

- výhled do budoucna 

- zápis do MŠ (počty dětí) 

- zápis do ZŠ (počty žáků) 

- vystoupení dětí pro veřejnost 

- příprava rozpočtu školy (projednání se Zřizovatelem) – zvyšující se cena energií, zvýšení rozpočtu 

školy na rok 2023. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Blanka Pátková 

 


