
Zápis z jednání školské rady ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 
 

 

 

Datum: 4. 6. 2012 

 

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, Martina Zemanová, Dagmar 

Melicharová 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Hodnocení školního roku 2011 - 2012 

3) Personální změny 

4) Různé 

 

 

Ad. 1)  

Předseda školské rady Mgr. Miloslava Holá přivítala přítomné a seznámila je s programem 

jednání. 

 

Ad. 2) 

Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Madronová zhodnotila školní rok 2011 – 2012. Do prvních 

ročníků nastoupilo 47 prvňáčků. Letos poprvé se všechny třídy učily podle aktualizovaného 

ŠVP. Naše škola má 20 integrovaných žáků. Dále pochválila práci učitelů a vychovatelek 

školní družiny a klubu. Žáci naši školu úspěšně reprezentují na mnoha soutěžích, závodech a 

vystoupeních. Tento rok se nevyhnuly naší škole ani opravy (zbroušení části tělocvičny, 

rekonstrukce běžecké dráhy a doskočiště, pořízení plynového nového kotle, oprava škrabky 

na brambory ve školní kuchyni). Za účelem ochrany majetku školy před vandaly byl pořízen 

kamerový systém. Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a akcích školy 

prostřednictvím třídních schůzek a konzultačních odpolední. Na prvním stupni již tradičně 

probíhají schůzky učitel – rodič – žák. Žáci devátých ročníků v těchto dnech obhajují své 

absolventské práce. Schopnosti a znalosti žáků jsou pravidelně testovány (SCIO, Kvalita 

školy, testování v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 

9. ročníků základních škol projektu NIQES realizovaného ČŠI). V minulém týdnu proběhla 

školní akademie, která veřejnosti nabídla pásmo vystoupení realizovaných třídami naší školy. 

Obě vystoupení byla zcela vyprodaná a setkala se s velmi pochvalnými reakcemi. Letošní 

zápis do prvních ročníků byl slabší – zapsali jsme 41 dětí. Jako možný problém se jeví 

budoucí 9. ročník – je možné, že se budou třídy kvůli malému počtu žáků spojovat. V létě se 

začne s realizací nové podlahy v tělocvičně. Škola se bude na nákladech podílet asi 

100 000 Kč. Celkově lze říci, že rok 2011 – 2012 byl úspěšný. 

 

 

 



Ad. 3) 

Paní ředitelka dále informovala přítomné o personálních změnách, ke kterým došlo v průběhu 

školního roku. Některé paní učitelky odešly na mateřskou dovolenou. Třídu 9. A a úvazek po 

Mgr. Pavlíně Kratochvílové převzala Mgr. Radka Pospíchalová. Mgr. Dagmar Šaškovou, 

která byla třídní učitelkou v 7. A, do konce roku vystřídala Mgr. Marie Škachová a Mgr. Evu 

Babkovou Mgr. Hana Musilová. Úvazky pedagogů nejsou ještě zcela hotové, protože není 

znám výsledek výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ v Rynárci, do kterého se přihlásil Mgr. 

T. Peroutka. Rovněž není zcela jasné, kolik žáků nepostoupí do devátých ročníků a tím pádem 

zda nedojde ke sloučení tříd. Z tohoto důvodu vyhlásila ředitelka školy v pondělí 4. 6. na 

poradě pedagogů organizační opatření. 

 

Ad. 4) 

V následující debatě byl položen dotaz ohledně dalšího působení Mgr. A. Císařové ve druhém 

ročníku. Mgr. V. Madronová uvedla, že Mgr. A. Císařová bude pokračovat. Na závěr Mgr. M. 

Holá a Mgr. V. Lašťovička informovali o problémech s kázní v šestých ročnících. 

 

 

Zápis ověřili: 

 

 

 

Zapsal:Mgr. Václav Lašťovička 

 

 

 


