
Rada ZŠ M. J. Husa a MŠ Husinec 

 

Zápis z jednání ze dne 31.10. 2016 

Přítomni: Mgr. Renata Čechová, Ing. Václav Heinzl, Mgr. Marian Jungwirth, Kateřina Velková, Mgr. Milan Zíka 

Přizváni: Mgr. Eva Zemanová – ředitelka školy 
 
Program : 

1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem – Mgr. M.Zíka 
2. Zpráva o průběhu stavebních úprav – Mgr. E.Zemanová 
3. Prohlídka školy a seznámení s úpravami přímo na místě  
4. Profilové materiály školy, organizace školního roku 2016/2017 – Mgr. E. Zemanová 
5. Podněty členů rady, diskuse 
6. Usnesení a závěr zahajovacího zasedání Rady školy 

 
 

ad2) ředitelka školy Mgr. Zemanová informovala: 

- oprava elektro a vodoinstalace 
- stavební úpravy ve školní jídelně 
- stavební úpravy ve školní družině 
- vymalování školy 
- oprava podlahových krytin, výměna koberců 

 

ad4) 

- zahájení školního roku 2016/2017 až 5.9.2016 (rekonstrukce školy) 
- počet žáků školy cca 160 (neustále probíhají odchody a příchody žáků) 
- pdg. sbor školy obměněn – 1.st., 2.st. AJ 
- od 1.9.2016 platný nový ŠZ – v souvislosti s novým školským zákonem  MŠMT vydalo nový RVP (úpravy a 

doplnění ŠVP) - změny především v oblasti tzv. společného vzdělávání např. změny ve financování asistentů 
pedagoga – nyní nárokové… - využíváme 2 AP v ZŠ, 1 AP v MŠ 

-  od příštího školního roku povinný poslední rok v MŠ 
-  sjednocení přijímacího řízení na SŠ  
- nově zápis do 1.třídy v dubnu 
 

- projekty: 
o Ovoce do škol 
o Komunitní škola – UMZ (udržovací monit. zpr.) 
o Přírodovědné vzdělávání – vybavení dílen učebny M, Fy, Přv, CH….. – UMZ 
o Šablony „Podporujeme inkluzi“– žádost již schválena – personální posílení MŠ chůva (pro dvouleté), 

DVPP MŠ, spec. pedagog ZŠ– poloviční úvazky + peníze na dovybavení ZŠ, MŠ (učební pomůcky) 
 

- akce školy – průběžně, Třeboňsko, Karlštejn, Šumava přeložena, leden Malé divadlo ČB 
- vycházející žáci – veletrh vzdělání a řemeslo ČB, burza škol PT, návštěvy SŠ na ZŠ Husinec… 
- soutěže, olympiády – v začátcích (spíše na jaře) 
- výroční zpráva školy za rok 2015/2016 

 
 
 



 
ad5) 

p. Heinzl – otázky k návrhu rozpočtu školy - problematika nákladů vedlejší hospodářské činnosti školy (zda škola 

nedoplácí na obědy pro cizí strávníky…) – domluveno, že p. ředitelka odpoví e-mailem (po konzultaci s hospodářkou 

školy) 

p. Heinzl – proč ze školy odešli Hořínkovi (p. ředitelka – Hořínkovi důvod neuvedli) 

 

ad6) Návrh na usnesení: 

RŠ po projednání: 

1.Bere na vědomí: 

-předložené dokumenty (výroční zpráva) 

-informace k projektům  

-informace o novém ŠZ 

 

2.Ukládá: 

-ŘŠ – podkladové materiály předkládat v požadovaných termínech vedení města (případně dalším orgánům) 

-předsedovi ŠR informovat o průběhu jednání starostku města 

 

 

 
 
-------------------------------------------------------------- 

 
 
---------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


