
Zápis z jednání školské rady ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 

 

Přítomni:  

Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka ZŠ, Ing. Zuzana Běhounková, Mgr. Jitka Dederová, Luboš 

Dolejší, Mgr. Martina Forejtová, Mgr. Radka Hájková, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Jan Sobek, Mgr. 

Jaroslava Soukupová 

 

Omluveni: Mgr. Magda Fenárová, Mgr. Zdeňka Jelínková, Václav Jirka, Bc. Pavel Pípal 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Volba předsedy školské rady  

3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013 – 2014  

4. Různé  

 

ad 1) 

Ředitelka školy přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. 

Rovněž představila jednotlivé členy nové školské rady a předala jim osvědčení o zvolení. 

Pro následující tříleté volební období bude školská rada pracovat v tomto složení: 

členové jmenovaní zřizovatelem:  

Mgr. Jitka Dederová, Mgr. Magda Fenárová, Bc. Pavel Pípal, Mgr. Jaroslava Soukupová 

členové zvolení zákonnými zástupci žáků:  

Ing. Zuzana Běhounková, Luboš Dolejší, Mgr. Jan Sobek 

členové zvolení pedagogickým sborem:  

Mgr. Martina Forejtová, Mgr. Radka Hájková, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zdeňka Jelínková 

ad 2) 

Za předsedkyni školské rady byla Mgr. Radkou Hájkovou navržena Mgr. Zdeňka Jelínková. 

Vzhledem k její absenci na dnešním jednání bylo před hlasováním uvedeno, že Mgr. Zdeňka 

Jelínková je s návrhem obeznámena a s případným zvolením souhlasí. 

Mgr. Zdeňka Jelínková byla zvolena 8 hlasy (všichni přítomní členové hlasovali pro návrh, nikdo se 

nezdržel). 



ad 3) 

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

v úvodu schůze Mgr. Vladimíra Madronová rozdala přítomným tištěný výtisk. Rovněž uvedla, že 

nepřítomní členové jmenovaní zřizovatelem zprávu prostudovali a souhlasí s jejím schválením. 

Připomínky a dotazy k výroční zprávě: 

1. Mgr. Jaroslava Soukupová se dotázala na jména žáků, kteří se v loňském školním roce rozhodli 

pro studium na umělecky zaměřených středních školách. 

2. Mgr. Jaroslava Soukupová upozornila na nesrovnalosti v letopočtech (v některých datech, jež se 

týkala školení pedagogických pracovníků a akcí školy). Ředitelka školy poděkovala za upozornění 

s tím, že zajistí opravu. 

3. Ing. Zuzana Běhounková se dotázala na kulturní akce ZŠ v letošním školním roce, které jsou 

zaměřeny na dramatické umění. Mgr. Vladimíra Madronová uvedla, že dramatický kroužek naší 

školy připravuje na jaro roku 2015 divadelní představení pro rodiče a další pedagogická zařízení 

města Pelhřimov (dle zájmu). 

4. 5. Mgr. Martina Forejtová měla dotaz ohledně čerpání částky 73 613,- Kč z rezervního fondu 

školy. Mgr. Vladimíra Madronová odpověděla, že tato částka byla použita na provozní náklady. 

Zároveň požádala, zda by dotazy, které vyžadují prostudování konkrétních materiálů, jí mohly být 

doručeny e-mailem předem, aby mohla připravit přesnou a úplnou odpověď. 

Na základě hlasování byla výroční zpráva schválena všemi přítomnými členy školské rady (8 hlasů 

pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel). 

 

ad 4) 

1. Ing. Zuzana Běhounková se zeptala, zda vedení ZŠ neuvažuje o zajištění trvanlivého mléka pro 

žáky, a to v souvislosti s apelem ministerstva školství na zdravou výživu. Proběhla diskuse o 

projektu dodávání mléčných výrobků do základních škol s podporou EU, o nápojových automatech. 

Ředitelka školy uvedla, že před časem byla oslovena firma, která se zabývá distribucí tzv. 

„krabičkového“ mléka pomocí automatů, ale vzhledem k tomu, že naše škola byla jediným 

zájemcem, firma neprojevila zájem. 

2. Mgr. Radka Hájková se obrátila na členy jmenované zřizovatelem s dotazem, proč došlo ke změně 

ve způsobu volby členů, která mnohým pedagogům připadá příliš složitá. Mgr. Jaroslava Soukupová 

uvedla, že odpověď zjistí, neboť ona ani přítomná Mgr. Jitka Dederová nejsou s principem volby 

přesně obeznámeny.  

 

V Pelhřimově dne 14. 10. 2014   

 

Zapsala: Mgr. Radka Hájková 

 

Zápis ověřila: Mgr. Martina Forejtová 


