
 

Rada ZŠ M. J. Husa a MŠ Husinec 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem  

2. Zahájení školního roku 2015-2016 

3. Výroční zpráva 2014-2015 

4. Diskuse 

5. Usnesení, závěr podzimního jednání ŠR 

Zápis z jednání ze dne 21. 10. 2015 konané od 16:45h 

Přítomni: Mgr. Renata Čechová, Ing. Václav Heinzl, Mgr. Marian Jungwirth, Radek Malec, Kateřina 

Velková, Mgr. Milan Zíka 

Přizváni:Mgr. Eva Zemanová – ředitelka školy 
 

ad1) E. Zemanová uvítala přítomné na půdě školy a seznámila je s programem  

ad2) Ředitelka školy seznámila přítomné s organizačními záležitostmi, které se týkaly zahájení 

školního roku 2015/2016 – konstatováno, že vše proběhlo bez závad, dle harmonogramu. Počet žáků 

v ZŠ je obdobný jako v loňském školním roce, pdg.sbor je stabilní.  

ad3)Ředitelka seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy 2014/2015 

-ŠVP školy vychází z RVP – jasná pravidla 

-práce se žáky se SVP  (IVP, vyrovnávací plány), poradenské středisko (Mgr. V. Linzmajerová)  

-prevence – kroužky (spolupráce s DDM Prachatice, studiem Atlantis Volyně), možnost doučování 

(spolupráce s p. L. Férovou), spolupráce se sdružením primární prevence Phénix 

-šetření ČŠI – všechny sledované oblasti na požadované úrovni, nebylo zjištěno porušení právního 

předpisu 

ad4)  

p.Zemanová -  Informace o projektu „Přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec“ – 1.udržovací 

monitorovací zpráva (11/2015), zapojení školy do sběrové akce (firma Jihosepar) 

p. Zemanová – uzamykatelné skříňky do šaten (naprostá většina rodičů se v anketě vyjádřila, že 

skříňky ano) 

p. Heinzl – převedení peněz z rezervního fondu na účet zřizovatele (dojednáno s účetní školy) 



 

p.Velková – zabezpečení školy – kamerový systém (p. Heinzl informoval, že s kamerou pro školu 

zřizovatel počítá) 

 

p. Velková – než skříňky v šatnách, vést děti k pořádku ( p. Zíka – škola samozřejmě, je to však spíše 

záležitost výchovy v rodině), nabídka jógy –Síta (p. Zemanová – pokud se ozve s nabídkou, není 

problém ) 

p. Heinzl – pracovní doba p. školníka 

 

 

ad5) 

ŠR bere na vědomí: 

-výroční zprávu 2014/2015 

ŠR ukládá: 

Ředitelce školy reagovat na požadavky ŠR a informovat o hospodaření školy 

Předsedovi a zástupci ŠR informovat o jednání  ŠR starostu a radu města 
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---------------------------------------------------------------- 

Zapsal Mgr. M. Jungwirth, jednatel ŠR Mgr. Milan Zíka, předseda ŠR 
 

 


