
Zápis ze školské rady Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 konané dne 14. října 2015  

 

Přítomni: Mgr. Zdeňka Jelínková, Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Jitka Dederová, 

                        Mgr. Jaroslava Soukupová, Mgr. Magda Fenárová, Luboš Dolejší,   

                        Mgr. Martina Forejtová, Mgr. Radka Hájková, Mgr. Jan Sobek, 

                        Ing. Zuzana Běhounková, Mgr. Vladimíra Madronová, 

 

Omluven:      Václav Jirka       

Neomluven:  Bc. Pavel Pípal 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení výroční zprávy 

3. Aktualizace ŠVP 

4. Informace ředitelky školy – akce v novém školním roce 

5. Různé 

 

1. Jednání zahájila Mgr. Zdeňka Jelínková, přivítala všechny přítomné, seznámila členy 

s programem a omluvila nepřítomné -  pana Václava Jirku a pana  Bc. Pavla Pípala. Proběhlo 

schválení zápisu z minulého jednání všemi hlasy přítomných. Bylo dohodnuto, že zápisy se po 

ověření vloží na web bez hlasování. 

 

2. Výroční zpráva – přítomné informovala ŘŠ Mgr. Vladimíra Madronová. Rozhození tabulek bylo 

vysvětleno tím, že část je psána v Excelu, část ve Wordu – bude dáno do jednoho formátu.  

Do výroční zprávy bylo navíc doplněno, že se naše škola zapojila do výuky AJ s rodilým mluvčím. 

U třídy 2. A měl jeden žák slovní hodnocení – nyní opraveno na neprospěl. Zpráva byla schválena 

všemi přítomnými.  

 

3.ŘŠ také seznámila přítomné, že v ŠVP se čekalo na schválení předškolní třídy MŠMT. Rada 

města předškolní třídu do letošního školního roku nedoporučila, ale ŘŠ po dohodě vypracovala 

nový  ŠVP a poslala ho Radě města. Otevření této třídy bylo nabídnuto i ostatním ZŠ. Doplněk ŠVP 

byl odsouhlasen všemi přítomnými 

 

4. V letošním školním roce proběhnou akce v rozumné míře, škola se zaměřuje hlavně na výuku, 

děti mají možnosti (kromě ostatních kroužků) také doučování a přípravu na přijímací zkoušky, 

proběhne akademie na téma Vánoce (informace o přípravě akademie podala Mgr. Z. Jelínková), 

lyžařský výcvik se chystá v příštím školním roce (letos malý zájem, příští rok budou spojeny 7. a 8. 

třídy). 23. 11. 2015 bude Den otevřených dveří, 5. ročníky pojedou do planetária, proběhnou také 

schůzky s předškoláky. V letošním roce je také počítáno s příspěvkem ZSR  na školní výlet 150,- 

Kč na žáka. 



5. ŘŠ informovala o proběhlé inspekci ČŠI – zajímal je vzdělávací program pro žáky s LMP, počet  

rómských žáků a jejich zapojení -  podle protokolu vše v pořádku. Proběhla také kontrola OSSZ – 

vše v pořádku. V současné době probíhá kontrola z města, zatím není ukončena. 

V další informaci ŘŠ zdělila, že na naší škole se ve větší míře vyskytují u žáků příušnice. 

 

Mgr. Zdeňka Jelínková všem poděkovala za účast. Školská rada se sejde opět v červnu. 

 

 

  

Zapsala: Mgr. Alena Kučerová 

     

Zápis ověřila: Mgr. Zdeňka Jelínková      

 

 


