
Zápis z jednání školské rady ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 

ze dne 19. června 2013 

Přítomni: 

Pan Luboš Dolejší, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Jitka Dederová, Mgr. Jaroslava Soukupová, 

Mgr. Václav Lašťovička, Mgr. Marta Buchtová, Mgr. Miloslava Holá, Mgr. Vladimíra 

Madronová 

Omluveni: 

Mgr. Magda Fenárová, pan Václav Jirka, Bc. Pavel Pípal, paní Martina Zemanová, paní 

Dagmar Melicharová 

Program: 

1. Zahájení 

2. Aktualizovaný Školní vzdělávací program 

3. Hodnocení školního roku 2012-2013 

4. Informace ředitelky školy 

5. Různé 

Ad.1) 

Předsedkyně školské rady Mgr. Miloslava Holá přivítala přítomné a seznámila všechny 

s programem dnešního jednání. Zároveň řádně omluvila nepřítomné členy. 

Před samotným jednáním se zeptala přítomných, mají-li nějaký dotaz. Paní Mgr. Jaroslava 

Soukupová vznesla otázku na postup stavby beach volejbalového hřiště. Mgr. Václav 

Lašťovička podal zprávu o zahájení i dokončení stavby.  

Ad.2) 

Předsedkyně školské rady Mgr. Miloslava Holá přivítala paní ředitelku školy Mgr. Vladimíru 

Madronovou a požádala o podání zprávy aktualizovaného Školního vzdělávacího programu. 

Všem členům školské rady byl ŠVP poslán elektronickou poštou. 

Paní ředitelka informovala přítomné o změnách, které se ŠVP týkají.  O ŠVP dala Mgr. 

Miloslava Holá hlasovat, všichni přítomní aktualizovaný program schválili.  

Ad. 3) 

Paní ředitelka Mgr. Vladimíra Madronová dále hovořila o průběhu školního roku 2012-2013. 

Beach volejbalové hale, rekonstrukci tělocvičny – škola pořídila další vybavení, basketbalové 

koše, nové ozvučení, světelné tabule. Všechny tyto změny prospívají doplňkové činnosti. 

Hospitační činnosti, kde se zmínila o práci učitelů, kteří se žákům věnují. Výsledky testování 



žáků nebyly výjimečné, nicméně byly nad celostátním průměrem. V soutěžích zaznamenala 

největší úspěch žákyně 8. ročníku Dominika Hronová, kterou škola nominovala do soutěže 

Talent Vysočiny 2013. V pátek 21. června doprovodí vedení školy jmenovanou žákyni do 

Žďáru nad Sázavou, na slavnostní vyhlášení výsledků. 

V neposlední řadě zhodnotila ředitelka školy spolupráci s rodiči žáků a vyzdvihla právě 

schůzky na úrovni rodič - žák - učitel, které pořádají zvláště paní učitelky I.stupně.  

Jako silnou stránku školy uvedla mimoškolní aktivity, zájmové kroužky a činnost školní 

družiny.  

Kladně hodnotila i přípravu žáků 9.ročníků, kteří i v letošním roce připravovali a obhajovali 

svoje absolventské práce formou písemnou i prezentací. Práce byly zdařilé, posteskla si nad 

stále nízkou účastí rodičů. Současní absolventi školy připravují svoje rozloučení na 

27. 6. 2013 v 16:30 hodin. 

Zmínila i projekt EU peníze do škol, který se týká čtenářské a informační gramotnosti a 

informační technologie. Přihlášení učitelé vytváří digitální učební materiály, pracovní listy a 

pracují ve dvou kroužcích, českého jazyka pro I.stupeň a matematiky pro II. stupeň. Součástí 

projektu je i modernizace a nákup informační techniky.  

Žáky ještě čeká testování ECDL, které připravuje Mgr. Miloslava Holá, jedná se o udržitelnost 

předcházejícího projektu.  

Ad. 5) 

Nikdo z členů neměl připomínky. Pan Luboš Dolejší konstatoval, že činnost školy je rozsáhlá a 

zpráva o průběhu roku byla dostatečná.  

Pro ověření podpisu byl určen Mgr. Václav Lašťovička.  

 

Paní Mgr. Miloslava Holá jednání ukončila, poděkovala všem přítomným za účast. 

 

 

Zápis ověřil: Mgr. Václav Lašťovička  ______________________________________ 

 

Zapsala: Mgr. Marta Buchtová 

 

 


