
Rada školy na ZŠ MJHusa a MŠ Husinec 

Termín: 6.11.2018 

Přítomni: Ing. Václav Heinzl, Ludvík Friedberger, Pavla Chánová, Kateřina Velková, Mgr. Miroslava 

Attendornová, Mgr. Zdeňka Pojslová 

Přizváni: Mgr. Eva Zemanová, ředitelka školy 

1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem, kontrola usnesení 

Předseda školské rady přivítal přítomné. Novou členkou Rady školy je Mgr. Miroslava Attendornová. 

(místo Mgr. Věry Linzmajerové) 

2. Výroční zpráva školy 

Ředitelka školy seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy za šk. rok 2017/2018 a zároveň 

zodpověděla všechny dotazy (kroužky-spolupráce s DDM, učební plán, hospitace, personální zajištění, 

spolupráce školy se zahraničím, využití asistentů pedagoga, řešení prevence…) 

3. Projekty, spolupráce se zřizovatelem 

a)Přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec – v současné době – 4.UMZ 

b)Ovoce do škol, Mléko do škol 

c)Šablony II – navazující projekt -  v MŠ chůva, v ZŠ školní asistentka – peníze na personální 

zabezpečení + peníze na dovybavení ZŠ i MŠ 

 d)čtenářská gramotnost – projekt se ZŠ Stachy a okolními školami 

e)podpora výuky ČJ cizinců 3. zemí (mimo EU)  

f) spolupráce s firmou Jihosepar – sběrová akce 

g)spolupráce se zřizovatelem 

-nákup počítačů do tříd  + administrativu – ředitelka seznámila přítomné s aktuálním stavem 

4. Rozpočet školy 

-předložen zřizovateli 

-podklady poskytnuty členům ŠR 

5. Akce školy – 9. ročník 

-9.ročník – volba povolání – spolupráce s ÚP (na třídních schůzkách p. Váchová), Burza škol v PT, 

Vzdělání a řemeslo v ČB, beseda na ÚP 

-soutěže, olympiády – jaro 2019, sportovní soutěže, předmětové soutěže, okresní turnaj ve vybíjené 

6. Rozprava 

p. Heinzl  

-info o stolech na stolní tenis (2 stoly zpět do ZŠ, 1 stůl zůstane v „kině“) – potřeba inventarizace 

-jak byl personálně řešen odchod p. V. Linzmajerové  



p.Velková 

-požadavek na aktualizaci webových stránek – především na začátku školního roku (pomůcky, nákup 

sešitů…) 

8.Usnesení a závěr jednání ŠR 

Školská rada schvaluje  

-Výroční zprávu školy za rok 2017/2018 

Školská rada ukládá 

-Ředitelce školy reagovat na požadavky ŠR. Předsedovi ŠR informovat o jednání ŠR starostku a Radu 

Města Husinec. 

 

 

Zapsala:                                                                                                         Předseda ŠR: 

 

 

 

 


