
 

Rada ZŠ M. J. Husa a MŠ Husinec 

 

Program: 

1. Zahájení, informace o poslání a úkolech školské rady (školský zákon) 
2. Volba předsedy, zástupce předsedy, jednatele 

3. Profilové materiály školy (Organizace školního roku 2014/2015, Minimální preventivní 
program 2014/2015, …) 

4. Realizace projektu „Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ Husinec“ 

5. Diskuse 

6. Usnesení, závěr 

Zápis z jednání ze dne 5.3.2015 konané od 15:30h 

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

Velková, Mgr. Milan Zíka 

Přizváni:Mgr. Eva Zemanová – ředitelka školy 
 

ad1) Přizvaná pí. Eva Zemanová uvítala přítomné na půdě školy a seznámila je s programem 

(předložené materiály dle § 168 ŠZ č. 561/2004,  poslání a úkoly školské rady dle ŠZ, volební řád 

Školské rady, jednací řád Školské rady). 

ad2) Volba předsedy byla jednomyslně schválena jako veřejná. Na předsedu byli navrženi Mgr. Milan 

Zíka a Mgr. Renata Čechová. Předsedou byl zvolen p. M. Zíka (3hlasy), pí. R. Čechová obdržela 2hlasy. 

Na post místopředsedy byla navržena pí. Čechová a byla i jednomyslně schválena. Jednatelem byl 

všemi členy zvolen p. M. Jungwirth. 

ad3) ŠVP – ředitelka školy předložila nový ŠVP, seznámila Školskou radu s jeho strukturou a obsahem. 

Nový ŠVP vychází z RVP, je v něm zapracováno využití nových pomůcek pořízených z projektu „Rozvoj 

přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ Husinec“. Předseda školské rady si ŠVP vyžádall k 

prostudování. 

 

ad4) Informace o projektu „Přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec“ - ředitelka školy informovala o 

plánované kontrole ROPu  v pá 6.3.2015.(všechny materiály má u sebe firma Certigo-zajišťuje 

administraci projektu )- vše probíhá dle plánu – dle domluvy s vedením města 

-vybavení na Př, CH, F, M, Z, dílny –( pomůcky + nábytek) – vše, co mělo být pořízeno, je dodáno a 

využití pomůcek pořízených z projektu je nově zapracováno do ŠVP 

-ředitelka škol navrhla členům školské rady prohlídku školy 

-pomůcky, nábytek - část zastaralých pomůcek odepsána, většina ponechána ve škole, starý nábytek 
(z 50.let) částečně odvezen, částečně využit v dílnách školy 
 



 

Hospodaření školy – zpráva o hospodaření do konce března 2015 

-zpráva bude k dispozici do konce 3/2015, bude předložena zřizovateli 

-2/2015 proběhla kontrola hospodaření školy ze strany zřizovatele - kontrola neshledala nedostatky 

-ředitelka školy seznámila se stavem jednotlivých fondů školy (RF, FO, IF), s úsporami školy: 

1. telefony (r. 2013 – 50 118,88Kč, předpoklad 2015 – 12 000Kč) 

2. úspory za teplo, vodu, el.energii 

-z RF 2014 čerpáno 15714,25Kč - na náklady nepokryté rozpočtem 

-informace o spolupráci s firmou Jihosepar - třídění odpadu 

-informace o plánovaném napojení kotelny - využití uvolněných prostor na sklad, kabinet... 

 

Spolupráce se školami, školskými zařízeními 

- SŠ Vimperk - CNC, nabídka exkurze 

- SŠ Volyně - zapojení do miniprojektu "studenti učí žáky" 

- SŠ Strakonice - CNC, kontakt zatím mailem 

- Gymnázium Vimperk - zapojení do M-F olympiády (spolupráce s firmuRohde Schwarz Vimperk) 

- DDM Prachatice - nabídka kroužků 

- studio Atlantis Volyně - nabídka tanečního kroužku (zumba) 

 

CNC - spolupráce s p. Čermákem, nabízí žákům pravidelné schůzky  

 

Vybrané akce školy, spolupráce s městem 

9.5.2015 - spolupráce s MS Budkov (dětský den, výstava trofejí, slavnostní vyhodnocení výtvarných 

prací žáků) 

23.5.2015 - ekumenická pouť 

30.5.2015 - otevření Husova domku 

22.6.2015 - otáčivé hlediště Český Krumlov (výhodná cena vstupenek) 

 

 

ad5) pí. Velková - zpřístupnění areálu školy a školky v době mimo vyučování - ředitelka informovala, 

že v tomto probíhá diskuse s městem (jednáno se starostkou  o správci hřiště) 

p. Heinzl - dotaz k financování projektu Přírodovědné vzdělávání... - projekt je kontrolován ze strany 

ROPu, zřizovatele 

p. Heinzl - informace o akci MS Budkov v areálu TJ Slavoj - ředitelka informovala o naplánované 

schůzce s organizátorem akce 

p.Zíka - informace k Husovým oslavám - vystoupení školy - projednáváno při schůzkách poradního 

orgánu kulturní komise města 

p.Heinzl - informace o plánovaném běhu městem 

 

ad6) ŠR bere na vědomí: 

-splnění úkolů z hlediska realizace voleb do ŠR 

-předložené dokumenty na rok 2014/2015 




