
Zápis z jednání školské rady 

ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 

 
Ze dne 26. 10. 2010  

 

Přítomni: 

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

Forejtová, Mgr. Jitka Dederová, Jana Dušková 

Bc. Pavel Pípal  

host:  Mgr. Vladimíra Madronová – ředitelka školy 

Omluveni: Ing. Dana Hunalová, Dagmar Melicharová, Martina Zemanová, František Pavlát, 

Pavla Kučerová 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 

3. Vlastní hodnocení školy 

4. Informace ředitelky školy 

5. Různé  

ad 1) 

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

jednání.  

 

 

ad 2) 

Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou školy za 

školní rok 2009/2010. Škola přistoupila k nákupu nových učebnic. Dále probíhalo vzdělávání 

pedagogů. Došlo i k personálním změnám. K úspěchům patřily výsledky testování SCIO žáků 

7. ročníků. Dále paní ředitelka vysvětlila průběh testování. V tomto znění byla zpráva 

odsouhlasena. 

 

 

ad 3) 

Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy seznámila přítomné s vlastním hodnocením školy 

za školní rok 2009/2010. Proběhla analýza SWOD. Další hodnocení probíhalo formou 

osobních pohovorů s pedagogickými pracovníky a dotazníků. Přítomní byli vyzváni 

k dotazům. Paní ředitelka informovala o rozšíření vedení školy – zástupce ředitelky školy pro 

druhý stupeň – Václava Lašťovičku. Dále byla zmíněna činnost odborové organizace a 

spolupráce s ní. Vlastní hodnocení školy bylo odsouhlaseno. 

 

 

ad 4) 

Mgr. Vladimíra Madronová   informovala o průběhu zateplovacích prací a komplikacích, 

které ztěžují provoz  školy. Od 1.11. dojde k uzavření pavilonu 1. stupně a specializovaná 

firma zahájí demontáž azbestových desek. Okna a stěny už jsou zatepleny. Na jaře se začne 

pracovat na pavilonu II. stupně. Konec prací byl přesunut na 30. 10. 2011. Poté byl zmíněn 

havarijní stav palubovky v tělocvičně a kroky, které by vedly k prozatímnímu odstranění 

závad. Pan Pípal se dotázal, jak se ve škole pracovalo s anonymy, které docházely na 

emailové adresy zastupitelů. Miloslava Holá připomenula změnu termínu plenárního zasedání 

ZSR – 4. 11. 2010, na kterém budou přítomni zástupci zřizovatele. Závěry plenárního 

zasedání budou zveřejněny na webových stránkách školy.   

 

 

 



 

ad 5) 

Termín placení příspěvků ZSR byl ponechán na uvážení školy. Výbor ZSR se sejde dne 4.11. 

po třídních schůzkách a  plenárním zasedání ve sborovně školy. Dále byl probírán odchod 

pedagogických pracovníků v minulém roce. Další informace se týkala kontroly ČŠI a 

možného nástupu pana B. Kovandy. 

 

 

 

 

Zápis ověřili: Mgr. Marta Buchtová 

   Mgr. Miloslava Holá 

 

Zapsal:  Mgr. Václav Lašťovička 

 


