
Zápis ze školské rady Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 konané 

dne 13. října 2016 
 

 

Přítomni: Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Marta Buchtová, Mgr. Václav Lašťovička, 

 Mgr. Jaroslava Soukupová, Bc. Pavel Pípal, Luboš Dolejší, Lenka Mašková 

 

Omluveni: Mgr. Magda Fenárová, Mgr. Jan Sobek, Ing. Zuzana Běhounková, Mgr. Jitka 

  Dederová 

 

Hosté:  Mgr. Vladimíra Madronová (ředitelka školy) 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Schvalované materiály 

4. Hlasování 

5. Různé 

 

Ad 1 Zahájení 

Jednání zahájila Mgr. Alena Kučerová přivítáním všech na schůzi. Pro vysvětlení nového 

složení školské rady za pedagogy a rodiče předala slovo hostu školské rady - ředitelce školy 

Mgr. Vladimíře Madronové. Ta přítomné seznámila s rezignací na funkci, kterou obdržela dne 

31. 8. 2016 od Mgr. Zdeňky Jelínkové, dále Mgr. Radky Hájkové a Mgr. Martiny Forejtové. 

Dále pro velké časové vytížení na své členství ve školské radě rezignoval i Václav Jirka – 

zástupce rodičů. Na základě dokumentu Volební řád do školských rad, který vydalo město 

Pelhřimov, byla uvolněná místa obsazena náhradníky, kteří vzešli z voleb v roce 2014. Za 

školu jsou to Mgr. Marta Buchtová a Mgr. Václav Lašťovička. Mgr. Lenka Krejčová účast 

odmítla. Za rodiče to byla paní Lenka Mašková. 

 

Ad 2 Volba předsedy školské rady 

Do konce funkčního období školské rady bylo třeba zvolit předsedu. Mgr. Alena Kučerová 

navržení odmítla. Proto na tuto funkci byla navržena Mgr. Magda Fenárová, která se 

jmenováním souhlasila. Mgr. Alena Kučerová dala hlasovat o tomto kandidátovi. Mgr. Magda 

Fenárová byla jednohlasně zvolena předsedkyní do konce funkčního období školské rady. 

 

Ad 3 Schvalované materiály 

Paní ředitelka Mgr. Vladimíra Madronová seznámila přítomné se změnami ve školním řádu. 

Nově se mohou samosprávné orgány žáků obracet nejen na ředitele školy, nýbrž i na školskou 

radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto 

samosprávných orgánů zabývat. Druhou změnou je vložení tabulky kázeňských opatření        

a postup při řešení problémů se zákonnými zástupci žáků. Cílem těchto změn bylo sjednotit 

postup pedagogů při řešení problematických situací. Dále se členové rady zabývali výroční 

zprávou školy. Mgr. Jaroslava Soukupová vznesla dotaz na počty zdravotně postižených žáků. 

Mgr. Vladimíra Madronová uvedla počet těchto žáků a uvedla specifičnost práce s těmito 

žáky.  

 

Ad 3 Hlasování 

Při následném hlasování o schválení školního řádu a výroční zprávy školy byly oba tyto 

dokumenty jednohlasně schváleny. 



 

Ad 4 Různé 

Paní Mašková velmi chválila práci školní družiny a přístup pedagogů školy k žákům. 

Následná diskuse se týkala problematiky učitelské profese.  

 

Zapsal:    Mgr. Václav Lašťovička 

 

Zápis ověřil:   Mgr. Alena Kučerová  
 


