
Zápis 

ze zasedání školské rady ze dne 12.6.2019 

 

Přítomny: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

MUDr. Václava Gutová  

  Štěpánka Rejzková  

Jitka Nováková 

   

Omluveny:  Vendula Brožová  

Anna Vildová 

 

Hosté:   Mgr. Iveta Vodičková – ředitelka ZŠ a MŠ Holoubkov 

 

Program: Hospodaření PO za rok 2018 

Rozpočet na rok 2019 

  Inventarizace majetku k 31.12.2018 

  Výsledky zápisu do MŠ a ZŠ 

  Ostatní 

 

Předsedkyně uvítala přítomné a požádala o předání informací p. ředitelku PO.  

- o hospodaření PO za rok 2018, o rozpočtu na rok 2019, inventarizaci majetku k 31.12.2018, 

o výsledcích zápisů do MŠ a ZŠ 

- p. ředitelka předložila k nahlédnutí žádost o souhlas s vyřazením majetku z evidence  

- p. ředitelka předložila výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet 2019 

- zápis do MŠ – k zápisu se dostavilo 18 žáků, z toho bylo 6 dvouletých – jsou přijati 

k 1.1.2020. Celkově bude mít školka 54 žáků.  

- zápis do ZŠ – 17 předškoláků, 3 odklady, celkem přijato 14 žáků. Jeden žák se přistěhoval – 

počítá se s 15 žáky do prvního ročníku. Celkem bude 83 žáků.  



Ostatní:  

- Zpráva ČŠI – ZŠ Holoubkov byla vybrána mezi „příklady inspirativní praxe škol“. 

ČŠI vybrala 80 z celkových 4 172 škol.  

- Úspěchy žáků školy:  1. místo v ČR – Šilpoch, Kubínová (Matematický klokan), 1. 

místo v okrese – Š. Matějovec (Malá angličtina), 2. místo v kraji – F. Dragoun 

(Pangea), 2. místo v okrese (Štafetový pohár), 2. místo v okrese ( Besip) 

- reforma financování – změna podle počtu tříd – dvě učitelky na třídu, celkem 6 

učitelek.  

- Nové projekty na ZŠ Holoubkov – zapojení do Šablon II.– nové tablety, kluby, školní 

asistenti  

- MAP II   - Centrum stavitelského odkazu Plasy, Edobus, školení pro učitele, 

polytechnická výchova, finanční gramotnost 

- Projekt Řemesla od 17.6. ve všech třídách – polytechnické vzdělávání  

 

Diskuze:  

- dotaz na fungování zvonku na družinu – umístění i funkčnost. Problém se zvonkem se již 

řešil, bohužel nejde zvolit jiný typ. Jeho umístění však změnit jde. Bude se dále projednávat.  

- dotaz na tvořivé dílny. Podle informací rodičů některé mladší děti nestíhají dokončit práci. 

Bude projednáno na metodickém sdružení.  

- upozornění na používání mobilních telefonů ve škole. Bude projednáno na metodickém 

sdružení.  

- využívání hřiště u MŠ – nový systém zamykaní (vrata a vstupní vrátka), hřiště je přístupné 

veřejnosti po 16.00. V poledne vrátka odemyká první učitelka ZŠ a zamyká p. vychovatelka 

po odchodu družiny z jídelny.  

 

Závěrem p.Šopejstalová poděkovala členkám za účast a ukončila schůzi ŠR. 

 

       

Zapsala:Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

      Předsedkyně školské rady 


