
Zápis ze školské rady Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o. konané  

dne 12. října 2017 

Přítomni:  

Ing. Běhounková Zuzana, Háková Věra, Mgr. Sobek Jan, Mgr. Soukupová Jaroslava, Bc. 

Kožichová Jitka, Mgr. Foltinová Kateřina, Mgr. Belžíková Martina, Mgr. Dvořáková Jana, 

Mgr. Hupková Markéta, Mgr. Pospíchalová Radka 

Omluveni: Mgr. Fenárová Magda, Bc. Pípal Pavel 

 

Hosté: Mgr. Vladimíra Madronová (ředitelka školy) 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Projednání a schválení Školního řádu a ŠVP 

4. Projednání a schválení výroční zprávy a činnosti školy za školní rok 2016/2017 

5. Různé 

 

Zápis z jednání 

1. Paní ředitelka Mgr. Vladimíra Madronová se ujala slova a přivítala členy školské rady. 

Přečetla program jednání a představila nové členy školské rady. 

2. Dále paní ředitelka vyzvala přítomné ke zvolení nového předsedy školské rady. 

Navržena a zvolena byla zástupkyně z řad učitelů paní Mgr. Markéta Hupková. 

3. Dalším bodem programu bylo schválení Školního řádu, ŠVP a Výroční zprávy školy 

za školní rok 2016/2017. Paní ředitelka vysvětlila změny ve školním řádu. 

V ŠVP se zaměřila na vysvětlení projektů, do kterých se naše škola zapojuje – Rozvoj 

kreativity ve výuce přírodovědných předmětů, ZŠ Pelhřimov, Osvobození – Šablony 2016 a 

projekt Nenech to být. Dále zmínila vyloučení absolventských prací ze ŠVP a vysvětlila 

důvody, které k tomu vedly. Poté krátce vysvětlila změnu právní legislativy týkající se 

plaveckého výcviku dětí ve 3. – 4. ročníku a jeho zařazení do ŠVP.  

Při projednávání Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 (VZŠ) se rozproudila diskuse.  

Byl vznesen dotaz na doplňkovou činnost školy, konkrétně na multifunkční hřiště a jeho 

budoucí správu. Paní ředitelka vysvětlila současnou situaci a možnosti pronajímání. Bližší 

dotazy nemohla zodpovědět, protože hřiště ještě nebylo oficiálně předáno do rukou školy. 



Po prostudování VZŠ Mgr. Kateřina Foltinová upozornila na změnu terminologie a jejího 

používání (integrace - inkluze). 

Další dotaz mířil na počítačovou vybavenost školy. Paní ředitelka objasnila současnou situaci, 

havarijní stav některé počítačové techniky, možnosti nákupu starších počítačů, které dobře 

fungují. Uvedla, že máme zažádáno na IROP o dotaci v hodnotě cca 7,5 milionu korun, která 

by měla pokrýt finanční náklady na vybavení 3 učeben ve škole; tj. počítačové, jazykové a 

přírodovědecké. 

Nakonec proběhlo hlasování k výše zmíněným dokumentům. Hlasování již vedla nová 

předsedkyně Mgr. Markéta Hupková. Všechny tři dokumenty byly jednohlasně schváleny. 

4. Následovala diskuze, ve které se hovořilo o vizi školy, webových stránkách školy – 

náměty na zatraktivnění a o současném stavu učitelského sboru.  

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Dvořáková 

 

 


