
Školská rada, Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov 
542 26 Horní Maršov 89 

Zápis ze zasedání školské rady č. 1/2022 

Datum konání: 8. 3. 2022 v 16:00 v učebně ČJ 
 
Program: 
 
1) Schválení zápisu ze zasedání školské rady ze dne 23. 11. 2021 
 
2) Seznámení s hospodařením školy za rok 2021 
 
3) Doplnění školního řádu 
 
4) Různé 
 

Přítomni:  Mgr. K. Kluhová, Mgr. J. Stránský, Bc. I. Vaňousová, Mgr. M. Dobiášová, Ing. P. 

Mrázek, Mgr. S. Juházsová ,  

 
Nepřítomni:  
 
Omluveni:, 
 
Hosté: Mgr. E. Hloušková – ředitelka školy, Kristýna Homolková - hospodářka školy 
 
ad 1) ŠR jednohlasně schválila zápis ze zasedání školské rady ze dne 23. 11. 2021. 

ad 2) Členové ŠR vzali na vědomí hospodaření školy za rok 2021. 

ad 3) Všichni členové se vyjádřili PRO doplnění školního řádu o odstavce týkající se 
zakázaných látek a zamykání skříněk. 

ad 4) Na návrh ředitelky školy hlasovala školské rada o povolení slovního hodnocení pro 
cizince. Členové školské rady tento návrh jednohlasně schválili. 

Mgr. Hloušková informovala členy ŠR o volných kapacitách pro ukrajinské žáky a 
možnostech jejich vzdělávání v ZŠ Horní Maršov. 

Ing. Mrázek vznesl body k projednání na příštím zasedání ŠR, které se bude konat 
v červnu 2022. Konkrétně se jedná o tyto body: pozvání vedoucí MŠ na zasedání školské 
rady, informační kanály pro komunikaci s rodiči a zadávání domácích úkolů na víkendy a 
prázdniny. 

Mgr Juházsová a Mgr.Hloušková informovaly členy ŠR o výstupech z jednání tzv. 
kulatého stolu, kde se sešli učitelé středních a základních škol a projednávali požadavky 
na absolventy základních škol při přechodu na střední školy.  



Následně byl vznesen dotaz ohledně výstupů ze setkání v rámci školní kavárny, kde mohli 
přítomní podávat své návrhy a připomínky k činnosti školy. Mgr. Hloušková vysvětlila, že 
kvůli omezeným možnostem setkávání většího počtu lidí v uplynulých měsících, nebylo 
možné zpětnou vazbu uskutečnit a zároveň uvedla, že plánuje setkání uspořádat na jaře, 
například formou zahradní slavnosti. Členové ŠR to uvítali a shodli se, že by se na akci 
mohli podílet také žáci školy. ŠR se rovněž seznámila s výstupy projektu žáků osmé třídy, 
kde vyjadřovali své návrhy na revitalizaci svého okolí.  

Zástupci rodičů informovali školskou radu o tom, že si žáci všímají častého používání 
mobilního telefonu Mgr. Tučkovou při vyučování, což může vést ke snížení kvality 
výuky.  

Dalším z témat byl blížící se lyžařský kurz. Hovořilo se o termínu a místu konání, výběru 
poskytovatele kurzu, možnostech platby a domácích úkolech pro žáky, kteří se budou 
kurzu účastnit. 

V souvislosti s hodinami tělesné výchovy se jednalo o strategickém plánu modernizace 
sportovního zázemí školy, což by přineslo zkvalitnění výuky tělesné výchovy. Zároveň 
byl vznesen návrh na účast žáků ZŠ Horní Maršov na sportovních soutěžích, větší 
variabilitu aktivit při hodinách tělesné výchovy a využití běžkařské stopy na hřišti vedle 
školy při hodinách tělocviku. 

Hovořilo se také o spolupráci obecní knihovny se školou, která má vzestupnou tendenci a 
o možnostech dalšího rozvoje knihovny a zapojení žáků do jejího využívání.  

 

 

 

 

V Horním Maršově dne 10. 3. 2022 

                                                                                     Předseda školské rady                     

                                                                                          Mgr. Jan Stránský 

 

 


