
Rada ZŠ M. J. Husa a MŠ Husinec 

 

Zápis z jednání ze dne 23. 3. 2016 

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

Milan Zíka 

Nepřítomni: Radek Malec (omluven) 

Přizváni: Mgr. Eva Zemanová – ředitelka školy 
 

Program: 

1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem, kontrola usnesení  - provedl 
předseda školské rady 

2. Projekty školy, akce školy 
 

3. Výroční zpráva o hospodaření – rok 2015 
 

4. Rozprava 
 

5. Usnesení, závěr jarního jednání ŠR 
 

ad2)  

- UMZ (udržovací monitorovací zpráva) přv. vzdělávání, UMZ Komunitní škola – monit.zpr. 
odeslány 

- Projekt Zahrada – poslána žádost do nadace Proměny (MŠ) 
- Projekt Ovoce do škol 
- spolupráce s firmou Jihosepar – sběr papíru 
- Otherm – spolupráce (výroba vánoční výzdoby) 
- úpravy RVP – ŠVP  

o souvisí s inkluzí = společné vzdělávání 
o schválena novela ŠZ – 1) od 1. 9. 2017 povinný předškolní rok v MŠ, 2) podpůrná 

opatření v ZŠ, 3) sjednocení přijímacího řízení a maturit na SŠ 
 

-za rok 2015 (více či méně ve spolupráci s městem) – nové: 

- kotelna  
- kuchyňka MŠ  
- šatny – skříňky  
- jídelna – výdejní okýnko, vybavení – samoobslužný prosklený pult, ….  
 

akce školy 

- průběžně Malé divadlo ČB 



- výlety na konci školního roku: Praha, zámek Ohrada ČB, Kašperk 

- divadla do školy – Hradec Králové, besedy ve škole (výročí Karel IV.,….) 

- soutěže, olympiády – probíhají, sportovní soutěže, 6. 5. okresní turnaj vybíjená v Husinci, 

okresní a krajské účasti 

- nabídka městu – pěvecký sbor ZŠ, domluva na výstavě prací žáků v budově úřadu (knihovny) 

- poradenské služby –p. Linzmajerová (ZŠ, MŠ) 

- Zápis do ZŠ – v 1. ročníku kolem 20 žáků 

- zápis do MŠ proběhne 15.4. 2016 

 

ad3) 

ředitelka školy seznámila přítomné se základními body zprávy 

ad4)  

p. Velková – podala informace k jednání s p. starostkou – provoz MŠ o letních prázdninách 
p. Heinzl – Výroční zpráva o hospodaření 
p. Heinzl – možnost slevy nájmu tělocvičny ZŠ pro kroužky Slavoje (děti) – svůj návrh podá písemně 
vedení ZŠ 
 

ad5) 

ŠR bere na vědomí: 

výroční zprávu o hospodaření – rok 2015 

ŠR ukládá: 

Ředitelce školy reagovat na požadavky ŠR. Předsedovi a zástupci ŠR informovat o jednání ŠR 

starostu a radu města. 

 

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

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

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

 

 


