
 

Zápis z jednání  školské rady  z  5.4. 2018 

Program : 

1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem  
2. Informace o poslání a úkolech školské rady (školský zákon) 
3. Volba předsedy školské rady  
4. Profilové materiály školy  
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 
6. Projekty a akce školy 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr zahajovacího zasedání Rady školy 

 
Přítomni:  Mgr. Zdeňka Pojslová, Mgr. Věra Linzmajerová, Ludvík Friedberger, Ing.  Heinzl, Kateřina 

Velková, Mgr. Pavla Chánová 

Přizváni:  Mgr. Eva Zemanová – ředitelka školy 

 

ad1)        -přivítání, seznámení přítomných s programem, předložené materiály dle § 168 ŠZ č. 

561/2004 – ředitelka školy  Mgr. Eva  Zemanová 

ad2)      -poslání a úkoly školské rady dle ŠZ 

 

ad3)      Volba předsedy školské rady na období 2018-2019-2020. 

 Možnosti volby : veřejná, tajná – předložila členům ředitelka školy. 

Rozhodnutí: veřejná x tajná (jakým počtem) – veřejná (6 hlasů) 

Poté noví zástupci RŠ navrhli kandidáty: 

-Ing. Václav Heinzl  

Předseda: (počet hlasů) - Ing. Václav Heinzl (6) 

Zástupce: Kateřina Velková 

Jednatel, zapisovatel: Mgr. Zdeňka Pojslová 

 

 

Ad4)     Základní dokumenty školy (jsou to plány dané platnými předpisy): 

ŠVP 

-vychází z RVP – stanovené ministerstvem školství 

-dle potřeb a nařízení ministerstva je ŠVP doplňováno –  



-Dodatky -  zabezpečení výuky žáků s SVP – tzv. podpůrná opatření, dále povinných 40 hodin plavání 

pro 1. stupeň ZŠ 

Školní řád,  Krizový plán, Plán výchovného poradce, Minimální preventivní program(– prevence – 

záznam jednání s rodiči, zatím řešeny běžné konflikty, řešení s rodiči – Záznam z jednání), Provozní 

řády školy – ZŠ, MŠ,  … 

 

Ad5)    Ředitelka školy předložila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017 

 

Ad6)    -Financování školství -pravděpodobně od 1/2019 

-Projekty 

- Přv.vzdělávání (3.UMZ v únoru schválena) 

- Ovoce + mléko do škol 

- Šablony 1 – z projektu hrazeno, nakoupeno: 

                              MŠ chůva + vybavení – nábytek, hračky 

                       ZŠ spec.pdg. + vybavení - nastavitelné stoly 6ks + židle – cca 33.000,-Kč, nové 

skříňky na chodbu 1.stupeň na TV- cca 32.000,-Kč, notebook, učební pomůcky na 

ČJ,M,Přv…cca 16.000,-Kč, Slovníky spisovné češtiny 1770,-Kč, … 

- Šablony 2 – podána žádost 

-Zápis do 1. třídy – kolem 20 dětí 

      -24 dětí – 2 se odstěhovali z Husince, 1 půjde do ZŠ Prachatice, 2 odklady = 19 prvňáků 

      -počet žáků – za poslední měsíc se odstěhovali z Husince 2 žáci ZŠ + 2 děti z MŠ 

-Spolupráce s obcí 

     -podán projekt na obnovu povrchu v tělocvičně – kraj (zatím není vyjádření z kraje) 

     -obnova ICT na ZŠ Husinec – 14 počítačů (5 administrativních + do každé kmenové třídy jeden) – 
souvisí s novým nařízením GDPR – ochrana osobních údajů, cena notebooku 15 000 Kč + pomůcky 

pro děti s SVP včetně síťového PC programu 15 500 Kč, 
 

-dokončené akce v poslední době: 

     -např.zvýšené zábradlí, vybavení tříd nábytkem na 1.stupni 

-Akce školy -od ledna do dubna – méně akcí (9.přijímací řízení) 

     -akce na závěr školního roku: 

např. konec dubna okresní turnaj ve vybíjené, domluven program – přehlídka dravců ve Vlachově 

Březí, vzdělávací programy ve spolupráci s NPŠ (1.st.), sportovní aktivity, dopravní soutěž,zdravotní 

soutěž, beseda ekologie-třídění odpadu, 7.8.9.-Terezín, otáčivé hlediště Český Krumlov (1.-6.)….  

-Žádost o výjimku z počtu žáků na 2018-2019 – bude podána na město 



-Záměry 

     -bezpečnostní skla – vitríny, dveře 

     -oplocení školy  + plot s p.Hesem – bezpečnostní oplocení 

     -venkovní areál – povrchy 

-byt školníka – zatím není záměr na využití (problematická velikost prostor) 

ještě doplnění  venkovního areálu o HERNÍ  PRVKY 

 

Ad 7/     p. Linzmajerová - na žádost některých popsala některé stěžejní části své práce 

školního speciálního pedagoga a úskalí financování krátkodobými projekty. Na výzvu 

předsedy Školské rady přijala návrh k podání žádosti o dofinancování svého půlúvazku 

zřizovatelem (do konce školního roku - květen, červen) 

Ad 8/   Rada schválila výroční zprávu školy za rok 2017 

 


