
Zápis z jednání školské rady ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 ze dne 17. června 2015 

Přítomni: 

Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka ZŠ, Ing. Zuzana Běhounková, Mgr. Jitka Dederová, 

Luboš Dolejší, Mgr. Martina Forejtová, Mgr. Zdeňka Jelínková, Mgr. Radka Hájková,  

Mgr. Jan Sobek, Mgr. Magda Fenárová 

 

Omluveni: 

Mgr. Alena Kučerová, Václav Jirka, Bc. Pavel Pípal, Mgr. Jaroslava Soukupová 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání zápisu z minulé rady 

3. Zhodnocení školního roku 2015/2015 

4. Výhled do nového školního roku 

5. Aktuální informace o personálních změnách 

6. Aktualizace ŠVP 

7. Čerpání rozpočtu školy 

8. Různé 

 

1. Předsedkyně školské rady Mgr. Z. Jelínková přivítala přítomné a dala hlasovat o četnosti 

setkání školské rady. Všemi hlasy bylo odsouhlaseno, že se ŠR bude scházet pravidelně 

dvakrát ročně. 

 

2. Zápis z minulé porady byl schválen. 

 

3. Ředitelka školy Mgr. V. Madronová přednesla zhodnocení školního roku 2014/2015. 

Jednalo se podle jejích slov o přínosný rok, plný intenzivní práce a individuální péče u žáků 

se specifickými potřebami učení. K 17. 6. bylo zapsáno 40 budoucích prvňáků a 9 odkladů. 

Ve školním roce proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, otevření knihoven pro 1. a 2. st.   

v rámci projektu Cesta k sobě – ještě je třeba dovybavit projektorem a k úplnému zprovoznění 

dojde na podzim. Proběhla beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Dramatický kroužek 

nastudoval představení, které bylo nabídnuto ostatním školám, ale nabídka se nesetkala se 

zájmem, proto znovu zkusí na podzim nabídnou ke zhlédnutí. Škola spolupracuje s Okresní 

hospodářskou komorou, své služby nabízí i biblický-teologický seminář. 

 

4. Během prázdnin dojde k další rekonstrukci sociálního zařízení, k opravě zídek před 

pavilonem 1. stupně (bylo vypsáno malé výběrové řízení). Vzniknou nové webové stránky 

školy – pro veřejnost přístupny koncem prázdnin v tzv. přípravném týdnu. Je v plánu školní 

akademie a vzdělávání celého pedagogického sboru. Škola zažádala město o zřízení přípravné 

třídy pro předškoláky.  

Na podzim se v rámci Výzvy č.56 (dotace EU) žáci 7.-9. tříd zúčastní studijního pobytu 

v Anglii. Byla vybrána cestovní kancelář Mgr. Lisové. Během pobytu proběhne výuka, žáci 

získají certifikát o absolvování, zúčastní se celkem 40 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci jako 



doprovod. Výběr proběhne podle výsledků v anglickém jazyce. Den otevřených dveří se 

uskuteční v prosinci.  

 

 

5. Po rodičovské dovolené se vrací Mgr. D. Šašková, výpověď dali Mgr. V. Jaklová,  

Mgr. L. Janál, Mgr. P. Zelenková, po které převezme třídnictví Mgr. H. Minářů. Končí 

asistentka Zadražilová – na její místo nastoupí Z. Tomšů, končí asistentka Marcinová. 

 Asistentů je 5. Jednalo se s možnými budoucími učiteli o jejich nástupu. 

 

6. Všemi hlasy byla schválena aktualizace ŠVP – učební plán výuky německého jazyka pro 

7.-9. ročník na 2. stupni, změna tematických okruhů v pracovních činnostech pro 6.-9. ročník 

(6. ročník – příprava pokrmů, obsluha), 7. ročník – provoz a údržba domácnosti, 8.-9. ročník – 

svět práce, nabídka prací na trhu, práce s technickými materiály, design a konstrukce).  

 

7. V další části ŘŠ seznámila členy školské rady s čerpáním rozpočtu, hovořila o využití 

rezervního fondu na krytí oprav, běžecké dráhy, z investičního fondu bude zakoupen stroj na 

podlahu v tělocvičně. Od hejtmana Kraje Vysočina škola obdržela 22 500,- Kč na stavebnice 

Merkur. Škola čerpala finance z Rozvojového programu MŠMT na zvýšení pracovních míst 

v regionálním školství.  

 

8. Ze strany Ing. Běhounkové a p. Dolejšího byla vznesena žádost, aby byl rozvrh pro žáky 

zveřejněn před začátkem školního roku alespoň v přípravném týdnu, ŘŠ přislíbila. Dotaz 

zazněl na zabezpečení školy (Ing. Běhounková), podle vyjádření ŘŠ stálo 120 000,- Kč. 

 

V Pelhřimově dne 17.6. 2015 

 

Zapsala Mgr. Martina Forejtová 

Ověřila Mgr. Radka Hájková 

 

 

 

 


