
Zápis ze zasedání Školské rady 

 Základní školy a Mateřské školy Hostín u Vojkovic- ustavující zasedání 

 

Datum konání: 27.06.2017 

Místo konání: budova ZŠ a MŠ 

 

Přítomni:  

Mgr., Bc. Iveta Rechcíglová, Bc. Stanislava Horová, Marika Zamrzlová, Helena Buřičová 

 

Program jednání:  

1. Volba předsedy 

2. Schválení Jednacího řádu Školské rady 

3. Inspekční zpráva 

4. Informace ředitelky školy o přijatých nápravných opatřeních zjištěných při inspekční 

činnosti provedené ČŠI 

5. Komunikace Školské rady s veřejností 

6. Příští zasedání Školské rady 

7. Závěr, diskuse 

 

bod 1: 

Pro volbu předsedy byla navržena Bc. Stanislava Horová. Volba byla provedena veřejným 

hlasováním. Jednohlasně byla zvolena Bc. Stanislava Horová. 

Předsedkyní ŠR byla zvolena Bc. Stanislava Horová 

 

bod 2: 

Školská rada jednomyslně schválila Jednací řád Školské rady, který je přílohou tohoto 

zápisu.   

 

bod 3: 

Školská rada vzala na vědomí Inspekční zprávu- výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.  

   Přijatá nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti budou 

Školské radě předložena ředitelkou školy Mgr., Bc. Rechcíglovou do příštího zasedání ŠR.         

K tomuto bodu se vyjádřily Bc. Stanislava Horová, Mgr., Bc. Iveta Rechcíglová.  

   Na základě ČŠI – INSPEKČNÍ ZPRÁVY str.3, odst.2 propadlá podlaha s důsledkem 

roztržení podlahové krytiny ve třídě MŠ – Motýlci a nezaspárované parkety v tělocvičně 

s rizikem zakopnutí. Žádáme zřizovatele školy o odstranění nedostatků a projednání této 



skutečnosti v nejbližším možném termínu na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HOSTÍN U VOJKOVIC. 

 

bod 4: 

Ředitelka školy Mgr., Bc. Rechcíglová ŠR informovala o přijatých nápravných opatřeních 

zjištěných při inspekční činnosti. Nápravná opatření již byla dne  9.6.2017 odeslána ČŠI. 

Jedná se o tato  nápravná opatření: 

- příjem opatření ke zvýšení kontrolní a evaluační činnosti 

- přijímání účinných opatření pro zlepšení kvality vzdělávání žáků 

- důsledné dodržování právních předpisů 

- zajištění odborné kvalifikace pedagogů ZŠ 

- větší využití speciálních postupů a pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

- účelné využití přímé pedagogické činnosti učitelek MŠ dle aktuálních podmínek a 

potřeb provozu  

 

bod 5: 

Komunikace ŠR s veřejností bude probíhat s prostřednictvím e-mailu.  

Emailová adresa: marika.zamrzlova@gmail.com 

Na uvedené emailové adrese se budou shromažďovat zprávy, dotazy a podněty. 

V rámci třídních schůzek zajistí třídní učitelé zápis podnětů od rodičů pro ŠR a vedení školy. 

Předsedkyně ŠR vždy po konání třídních schůzek tyto podněty pro ŠR zajistí a představí na 

zasedání ŠR.               

 

 

bod 6: 

 

Příští zasedání ŠR je naplánováno na 18.09.2017 

 

bod 7: 

    

   Školská rada žádá zřizovatele o navýšení rozpočtu na nadcházející období z důvodu 

odstranění dalších nedostatků (výškově nastavitelné židle k PC a oprava vlhkých zdí 

v oddělení MŠ – Motýlci).  

    Dále žádáme zřizovatele o terénní úpravy školní zahrady (sekání celé zahrady).  

   Žádáme zřizovatele školy o odstranění nedostatků a projednání této skutečnosti v nejbližším 

možném termínu na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC. 

V Hostíni u Vojkovic dne 27.06.2017 

 

 

 

 

   Bc. Stanislava Horová 

       předsedkyně Školské rady 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

 
ze zasedání Školské rady konaného dne 27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr., Bc. Iveta Rechcíglová   ………………………………. 

 

Bc. Stanislava Horová   ………………………………. 

 

Marika Zamrzlová    ………………………………. 

 

Helena Buřičová    ……………………………… 

 

 

 

 


