
Zápis z jednání školské rady ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 

Ze dne 13. října 2011 

Přítomni: 

Mgr. Magda Fenárová, Luboš Dolejší, Václav Jirka, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Jitka Dederová, 

Mgr. Jaroslava Soukupová, Mgr. Miloslava Holá, Bc. Pavel Pípal, Mgr. Václav Lašťovička,                    

Mgr. Marta Buchtová, Mgr. Vladimíra Madronová 

Omluveni: 

Dagmar Melicharová, Martina Zemanová 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 

4. Různé 

 

Ad. 1)  

Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Madronová přivítala přítomné a seznámila je s programem 

jednání. 

Ad. 2) 

Návrhy na předsedu školské rady: 

Mgr. Alena Kučerová navrhla z řad pedagogů Mgr. Miloslavu Holou, Bc. Pavel Pípal navrhl ze 

zástupců MěÚ Mgr. Jitku Dederovou.  

Mgr. Miloslava Holá byla zvolena 8 hlasy z 10 přítomných. Nikdo se nezdržel hlasování.  

Mgr. Miloslava Holá se ujala dalšího vedení zasedání.  

Ad.3) 

Výroční zpráva školy byla všem členům školské rady zaslána elektronickou cestou a před 

zahájením každý obdržel jeden tištěný výtisk. Mgr. Vladimíra Madronová seznámila všechny 

s obsahem výroční zprávy, zdůraznila na náročný uplynulý školní rok, kdy byla prováděna 

výměna oken, zateplování budovy.  

Dále informovala přítomné o vzdělávacích programech, aprobovanosti pedagogů, 

disponibilních hodinách vyplývajících ze ŠVP a zájmových kroužcích.  



Další informace se týkala vynikajících výsledků v testování žáků SCIO – matematika, český 

jazyk, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk nebo výsledků v soutěžích.  

Mezi jiným hovořila paní ředitelka o žácích školy a jejich prospěchu, chování nebo 

zameškaných hodinách. Podotkla, že škola řeší všechny výchovné problémy či přestupky 

okamžitě.  

V minulém školním roce se zúčastnili někteří pedagogové dalšího vzdělávání.  

Uplynulý rok byl také ve znamení kontrol. Jednak stránku pedagogickou i finanční sledovala 

ČŠI, další hygiena, hasiči, bezpečnost práce, Inspektorát práce a celkově do listopadu byly 

kontrolovány dokumenty i pedagogická činnost.  

Byla vybavena jedna třída nastavitelným nábytkem, svépomocí provádíme malování tříd, 

chodeb a kabinetů. Loňský školní rok byl velmi náročný na zaměstnance školy, poctivou práci 

odvedli provozní pracovníci i přes jejich snížení, které se dotklo školní kuchyně i uklízeček.  

S rekonstrukcí byly prováděny opravy schodiště před školou, části podlahové krytiny 

v tělocvičně a rozvodu vody ve školní kuchyni.  

Předsedkyně školské rady Mgr. Miloslava Holá poděkovala za přednesení zprávy paní 

ředitelce a vyzvala přítomné k vyjádření. Žádné námitky ani doplňující informace nebyly 

vyžadovány, proto Mgr. Holá požádala o schválení dokumentu.  

Výroční zpráva školy byla schválena s počtem všech přítomných 10 hlasů.  

Ad. 4) 

Mgr. Miloslava Holá vznesla dotaz, který jí byl předán z řad pedagogů a týkal se školního 

hřiště.  „Co se bude dělat se školním hřištěm?“ Mgr. Holá vyzvala zástupce Městského úřadu 

v Pelhřimově, Bc. Pípala, jestli by mohl na otázku odpovědět. Místostarosta Bc. Pípal uvedl, 

že tuto otázku by měla zodpovědět ředitelka školy. Mgr. Vladimíra Madronová uvedla, že 

vedení školy vstoupilo v jednání s Technickými službami města. Těmi bylo na místě zjištěno, 

že nemají takovou kapacitu, aby problém zvládly a doporučily další tři firmy, které by mohly 

problém hřiště zvládnout. Paní ředitelka informovala o postupu jednání s firmami s tím, že 

práce se začnou provádět na jaře.  

Bc. Pavel Pípal upozornil, že záchytné rošty a kanál je nutno udržovat, aby mohly vodu dobře 

odvádět. 

Pan Jirka uvedl, že průběh záplavy sledoval z domu a vše natočil. Dle jeho názoru nemohlo 

jakékoli stávající opatření záplavě zabránit. Navrhl tedy, aby byl k jednání přizván odborník, 

který by navrhl účinné protipovodňové opatření.  

 



Mgr. Holá informovala o stížnosti bývalého školníka pana Koubka na vedení školy, který 

stížnost odvolal a o stavu informoval všechny strany, kterým stížnost zaslal. Pan Koubek 

nezastává práci školníka.  

Mgr. Magda Fenárová prostudovala Výroční zprávu školy před samotným jednáním a 

vyjádřila obdiv za obrovský kus práce. Zároveň se informovala na průběh letošního roku, kdy 

jí bylo odpovězeno ředitelkou školy o záměrech a připravovaných akcích.  

Mgr. Jaroslava Soukupová, která je zastupitelkou města a na naší škole učí deset hodin, 

zhodnotila velmi pozitivně práci všech pedagogů, vedení školy, práci se žáky a rodiči.  

Bylo stanoveno, že příští školská rada se sejde 1. týden v červnu.  

 

 

 

Zápis ověřili:  Václav Jirka 

  Mgr. Miloslava Holá 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Marta Buchtová  

 

 


