
Zápis z jednání školské rady při ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881  

konaného dne 15. června 2016 

 

 

Přítomni: Ing. Zuzana Běhounková, Mgr. Jitka Dederová, Luboš Dolejší, Mgr. Martina 

Forejtová, Mgr. Radka Hájková, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Jan Sobek, Mgr. Jaroslava 

Soukupová, Mgr. Magda Fenárová, Mgr. Zdeňka Jelínková, Bc. Pavel Pípal 

Nepřítomen: Václav Jirka  

Hosté: Mgr. Bohumil Kovanda – vedoucí školského odboru, Ing. Josef Koch – místostarosta 

města, Mgr. Vladimíra Madronová – ředitelka školy 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s programem - úprava na základě dopisu ŘŠ předsedkyni ŠR 

3. Úspěchy školy 

4. Aktuální problémy 

5. Zlepšení  pověsti školy 

6. Úpravy ŠVP a ŠVP pro přípravnou třídu 

7. Diskuse 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Jednání školské rady zahájila předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné a seznámila je se 

situací, která nastala po sdělení ředitelce školy, že nebude přizvána na celé jednání školské 

rady. Vysvětlila důvody, které ji k tomu vedly. O přítomnosti ředitelky školy po celou dobu 

jednání dala hlasovat. Z 11 přítomných 8 bylo pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování. 

 

Ad2) Seznámení s programem 

Vzhledem k tomu, že ředitelka školy odmítla poskytnout informace, jejichž projednávání dle 

jejího vyjádření nejsou v kompetenci školské rady, což zdůvodnila v dopise předsedkyni ŠR  

a byla podpořena i vyjádřením některých členů rady, byl původní program jednání upraven. 

Ing. J. Koch požádal, zda by se mohly záležitosti, ke kterým se může vyjádřit, projednány 

přednostně, neboť se nebude moci zúčastnit celého jednání. 

 

Ad3) Úspěchy školy 

Předsedkyně školské rady seznámila členy rady s úspěchy žáků 2. stupně, informacemi  

o 1. stupni ji doplnila Mgr. M.Forejtová.  

 

Ad4) Aktuální problémy 

Předsedkyně ŠR informovala se zákazem slavnostního rozloučení s žáky 9. ročníku                         

a s reakcemi rodičů na hlídání WC. ŘŠ své vysvětlení doložila písemnou zprávou, kterou 

přečetla. Dle vyjádření některých členů rady je zcela v pravomoci ŘŠ činit obdobná 

rozhodnutí, protože je zodpovědná za udržení pořádku.  

 

 

 



Ad5) Zlepšení pověsti školy 

V úvodu této části proběhla debata, zda má či nemá škola dobrou pověst. Někteří členové 

nemají žádné podněty o nespokojenosti, někteří naopak potvrdili informace, že rodiče si 

přepisují trvalé bydliště kvůli spádovosti. Předsedkyně ŠR upozornila na situaci, kdy během  

posledních 7 let odešlo ze školy přibližně 46 pracovníků. ŘŠ uvedla, že odešli na vlastní 

žádost, popř. jim skončila smlouva na dobu určitou, popř. se jedná o odchody na mateřskou 

dovolenou. Dle jejího sdělení jsou ze dvou odchozích ředitelé jiných škol a jeden zástupce 

ředitele. 

Po upozornění Mgr. M. Fenárové, že toto není v kompetenci školské rady, že s tímto si musí 

škola poradit sama, byl Bc. P.Pípalem vznesen návrh pohovořit si s přítomnými zástupci 

města, vedoucím školského odboru Mgr. B.Kovandou a místostarostou Ing. J. Kochem. 

Ing. J.Koch se ohradil proti nařčení, že se jedná o záměr města, vysvětlil, že město nemůže za 

to, že rodiče umístí děti jinam, změní si adresu a tím i spádovost. I když o této situaci vědí, 

nemohou rodiče nutit, aby se rozhodli jinak. Mgr. B. Kovanda jeho vyjádření doplnil, že děti 

lze přitáhnout i jinak a doložil své tvrzení situací z doby, kdy sám působil na této škole jako 

ředitel. 

Bylo doporučeno, aby se sešli zástupci zřizovatele s vedením školy a s pedagogy na 

společném jednání, které by se mělo uskutečnit v přípravném týdnu nového školního roku. 

Ředitelka školy dále nastínila výsledky dotazníku pro rodiče, uvedla, že na prvním stupni jsou 

rodiče vesměs spokojeni, problémy nastávají na 2. stupni školy. Situace se bude řešit změnou 

koncepce školy, na které se pracuje, mělo by dojít k posílení vztahu žák–učitel-rodič, bude 

zavedena moderní diferencovaná výuka. 

V tuto chvíli se s jednáním ŠR rozloučil Ing. J. Koch, který se musel zúčastnit dalšího 

neodkladného jednání a znovu přislíbil, že pokud to přispěje k vylepšení pověsti školy, velice 

rád se zúčastní společné besedy s pedagogickými pracovníky a vedením školy, které s městem 

jedná.  

 

Ad6) Úpravy ŠVP a ŠVP pro přípravnou třídu 

Ředitelka školy seznámila přítomné se zásadními změnami ŠVP. K přípravné třídě se vyjádřil 

Mgr. B. Kovanda. V současné době je do ní přihlášeno 11 dětí. Na radu města bude podána 

žádost ohledně financování přípravné třídy. Ředitelka školy odpověděla následné dotazy 

týkající se organizace přípravné třídy a informovanosti rodičů o inkluzi. ŠVP byl jednohlasně 

schválen 11 hlasy.    

 

Ad7) Diskuse 

Diskuse se zabývala konkrétními návrhy kroků ke zlepšení pověsti školy.  

Mgr. B. Kovanda - spolupracovat s mluvčí města a významné akce a úspěchy školy 

zveřejňovat na webových stránkách města.  

Bc. P. Pípal – zveřejňovat i na stránkách města např. souhrnné úspěchy na závěr školního 

roku. 

Ing. Z. Běhounková - více využívat webové stránky školy – dotazníky pro rodiče, návrhy 

podnětů, zdravější strava ve školní jídelně. 

Předsedkyně školské komise – přizvání tisku k připravovanému projektovému dnu, pozvání 

zástupce města, zlepšit propagaci školy na veřejnosti. 

Ředitelka školy vyjádřila přesvědčení, že škole nejvíce prospěje jednotné vystupování 

pracovníků na veřejnosti, aby nedocházelo k pomluvám.  

 

 

 

 



Usnesení: 

Školská rada: 

1. Bere na vědomí informaci o změně koncepce školy 

2. Navrhuje ředitelce školy, aby v přípravném týdnu školního roku 2016/2017 zajistila 

společné setkání zástupců zřizovatele s pedagogickými pracovníky a s vedením školy. 

3. Souhlasí se změnami ŠVP 

4. Pověřuje předsedkyni školské rady, aby s panem Václavem Jirkou projednala jeho 

další působení ve ŠR. 

 

Přílohy: 

1. Listina přítomných 

2. Písemná informace ŘŠ 

3. Dopis ŘŠ předsedkyni školské rady 

 

 

 

 

 

 

Zapsala               Mgr. Alena Kučerová 

 

Ověřila               Mgr. Martina Forejtová 

 

Předsedkyně ŠR Mgr. Zdeňka Jelínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


