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

Zápis ze zasedání školské rady č. 2/2022 

Datum konání: 30. 8. 2022 v 16:00 v učebně ČJ 
 
Program: 
 

1) Schválení zápisu ze zasedání školské rady ze dne 8. 3. 2022 

2) Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/2022 

3) Schválení Školního řádu ZŠ a MŠ Horní Maršov včetně klasifikačního řádu 

4) Schválení ŠVP 

5) Různé 

 

Přítomni:  Mgr. K. Šlehoverová, Mgr. J. Stránský, Bc. I. Strakošová, Mgr. S. Juházsová ,  

 
Nepřítomni:  
 
Omluveni: Mgr. M. Dobiášová, Ing. P. Mrázek 
 
Hosté: Mgr. E. Hloušková – ředitelka školy 
 
ad 1) ŠR jednohlasně schválila zápis ze zasedání školské rady ze dne 8. 3. 2022. 

ad 2) Členové ŠR jednohlasně schválili výroční zprávu za rok 2021/2022 

ad 3) Členové ŠR jednohlasně schválili Školní řád ZŠ a MŠ Horní Maršov včetně 
klasifikačního řádu 

ad 4) Členové ŠR jednohlasně schválili ŠVP, přičemž Mgr. Hloušková společně s Mgr. 
Juházsovou uvedly základní informace k výuce informatiky, jež od nadcházejícího 
školního roku probíhá novým způsobem. 

ad 5) Členové ŠR hovořili o personálních změnách v pedagogickém sboru ZŠ a MŠ a počtu 
žáků. 

Mgr. Juházsová a Mgr. Stránský informovali o záměru zorganizovat vícedenní školní výlet 
pro první stupeň ZŠ, který by se v případě zájmu rodičů uskutečnil v červnu 2023.  

Členové ŠR diskutovali o problému revitalizace atletického oválu a betonového hřiště na 
pozemku školy a překážkách, které revitalizaci brání. Mgr. Šlehoverová a Bc. Strakošová 
informovaly o zájmu rodičů podílet se na revitalizaci svépomocí. Následně se hovořilo a stavu 
realizace venkovní učebny. Mgr. Hloušková oznámila, že do konce nadcházejícího školního 



roku by mělo být realizováno odpočívadlo a dále, že je podána žádost o navýšení ceny 
projektu. 

Mgr. Hloušková seznámila členy ŠR s organizací hodin tělesné výchovy chlapců. Kvůli 
velkému počtu žáků budou chlapci rozděleni na dvě skupiny, aby byla výuka efektivnější. 

Mgr. Hloušková informovala o nabídce kroužků s tím, že je možnost objednat kroužky od 
agentury Rytmik, i když zatím nejsou známy konkrétní podmínky, za kterých by agentura 
Rytmik byla schopna kroužky organizovat. ŠR také diskutovala o ceně kroužků tradičně 
nabízených v ZŠ Horní Maršov a cenách kroužků nabízených jinými organizacemi. 

Zástupkyně rodičů dále navrhly zavedení možnosti platby online za položky, které žáci dosud 
platili vyučujícím v hotovosti, což nezřídka přinášelo problémy s rozměňováním a vracením 
peněz. Mgr. Hloušková vzala tento návrh v potaz a nově bude platba online za určité položky 
možná. 

Závěrem Mgr. Juházsová a Mgr. Stránský informovali o plánovaných školních akcích na 2. 
stupni a diskutovalo se o možnostech realizace branného dne, spolupráce školy s obecní 
knihovnou, poskytování dotovaných obědů, ceně obědů ve školní jídelně a systému fasování 
učebnic. 

 

 

 

V Horním Maršově dne 31. 8. 2022 

                                                                                     Předseda školské rady                     

                                                                                          Mgr. Jan Stránský 

 


