
Zápis z plenárního zasedání SR dne 7.10.2013 

Dne 7.10.2013 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 

2013/2014. Schůzi vedla p- Eva Válková, která jménem výboru přivítala přítomné rodiče, 

ředitelku školy, zástupce ředitelky i ostatní učitele. 

PROGRAM: 

1. Zvolení výboru SR a revizní komise 
2. Třídní důvěrníci 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2012/2013 
4. Rozpočet Sdružení rodičů na rok 2013/2014 
5. Schválení změny názvu Sdružení rodičů 
6. Zpráva o činnosti školy 

1. Bylo schváleno složení výboru SR a revizní komise: 

Předsedkyně – Eva Válková, hospodářka – Jitka Baťková, Jednatelka – Ing. Stanislava 
Gergelová 

Revizní komise – Veronika Chmelová, Kateřina Golová, Lenka Nentvichová 

Schváleno bez připomínek. 

2. Předsedkyně Eva Válková seznámila přítomné se zvolenými třídními důvěrníky (viz příloha 
č.1) a vyzvala rodiče 1. a 6. tříd, kde důvěrníci nebyli zvoleni, aby provedli novou volbu. 

Schváleno bez připomínek. 

3. Zprávu o hospodaření za školní rok 2012/2013 přečetla Dana Světničková (viz příloha č.2). 

Schváleno bez připomínek. 

4. Rozpočet SR na školní rok 2013/14 přednesla Dana Světničková (viz příloha č.3). 

Schváleno bez připomínek. 

Plenární zasedání odsouhlasilo rodičovský příspěvek ve výši 300,-Kč na žáka nebo 400,-Kč na 
rodinu (2 a více dětí z jedné rodiny dochází do ZŠ). Tento příspěvek bude vybírán třídními 
učiteli ve dvou splátkách – do konce listopadu 2013 a do konce února 2014, a to přímo ve 
škole. Následně bude převeden na účet SR. Rodiče byli také požádání o peněžní dar 
v jakékoliv výši. 

Schváleno bez připomínek. 

5. Předsedkyně SR Eva Válková seznámila rodiče s legislativními změnami, ze kterých vyplývá 
nutnost změny názvu, a to ze Sdružení rodičů na Spolek rodičů. Zpracováním, zapsáním a 
nahlášením změn byly pověřeny předsedkyně, jednatelka a hospodářka SR. 

Schváleno bez připomínek. 

 



6. Ředitelka školy Ing. Jana Králová seznámila přítomné s činností školy za uplynulý školní 
rok a informovala o organizaci nového školního roku. 

Školní rok 2012/2013 

Celkový přehled o činnosti bude uveden ve Výroční zprávě školy, která bude, po schválení 
Školskou radou, k nahlédnutí v ředitelně školy, na Městském úřadě a na webové stránce 
školy. 

- vyučovalo se ve 24 třídách, 8 na I. stupni (185 žáků), 16 na II. stupni (406 žáků), celkem 591 
žáků. Průměrný počet žáků činil 24,6. 

- ve škole pracovalo 47 pedagogických pracovníků – 37 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 4 
vychovatelky školní družiny, 1 speciální pedagog a 1 školní pedagog, 8 správních 
zaměstnanců. 

- kapacita školní družiny byla navýšena na 100 dětí, navštěvovalo 97 dětí, opět se uskutečnil 
příměstský tábor, téma Cesta do země Oz, účastnilo se 45 dětí. 

- prospěch: vyznamenání 228, 15 žáků učivo nezvládlo, 8 z nich ročník opakuje. Rozdáno 763 
pochval, 14 žáků má druhý stupeň z chování, 2 x udělen stupeň třetí. 

- přijímací zkoušky: z 5. ročníku 7 žáků na osmileté gymnázium, 1 žákyně ze sedmého ročníku 
na šestileté gymnázium, 62 žáků odešlo na gymnázia, do maturitních oborů SOŠ a SOU, což je 
66% ze všech žáků, kteří splnili povinnou školní docházku. 

- zájmová činnost: pracovalo 40 kroužků, které navštěvovalo 489 žáků 

ŠAK – vede Mgr. Přichystal, velký podíl na organizaci Běhu zdraví v Židlochovicích, pořádá 
závody pro malé atlety Šmoula cup. 

Dramatický kroužek – vede Mgr. Alexandra Bravencová, nastudování dvou her – Sůl nad 
zlato – vystoupení pro MŠ, Lotrando a Zubejda – spolupráce s pěveckým a tanečním 
kroužkem školy. 

- Školní poradenské pracoviště – z 591 žáků vykazovalo 135 žáků specifické vzdělávací 
potřeby. Individuálně bylo integrováno 18 žáků, 4 žáci se vzdělávali s podporou asistenta 
pedagoga. Pracovnice ŠPP podporovaly žáky 1. ročníků, připravovaly zápis do 1. třídy, 
podílely se na přípravě adaptačních programů pro žáky 6. Tříd a na kariérovém poradenství 
v 8. a 9. ročníku. Cílem pracoviště je zkvalitnit sociální klima školy. 

- říjen 2012 Den otevřených dveří, 

- listopad 2012 Burza středních škol – přijeli zástupci třiceti škol z Brna a okolí 

- polovina září 2013 nové webové stránky školy 

- hlavní prázdniny 2013 - rekonstrukce kotelny na Tyršově ulici v hodnotě 1,2 mil. Kč, 
v budově na Komenského ulici vznikla stavebními úpravami jedna třída a rozšířil se prostor 
šaten – 1,3 mil. Kč.    

 



Školní rok 2013/2014 

- 51 pedagogických pracovníků, nově: Mgr. Marcela Černá (4.A), Mgr. Eva Kadlcová (6.B, M, 
TV), Mgr. Lucie Brychtová (6.D, ČJ, VV), Mgr. Eva Straňáková – vychovatelka ŠD, Kateřina 
Hřebačková – vychovatelka ŠD. 

- vedení školní družiny: Jana Koupilová, dřívější vedoucí Alexandra Ševčíková nyní pracuje na 
škole jako učitelka 

- 25 tříd, 9 na I. st. (200 žáků), 16 na II. st. (421 žáků), celkem 621 žáků, průměr 24,8. 

- 43 zájmových útvarů, cena za kroužky 200,-Kč za pololetí, příprava k přijímacím zkouškám 
500,-Kč za pololetí, doučovací kroužky a kroužky, které jsou realizovány z projektové činnosti, 
jsou zdarma. Kroužek taneční a robotiky jsou vedeny externisty a jsou placeny v jiném 
režimu. 

- školní družinu navštěvuje 100 žáků, střídají se pracovní skupiny 

- rodiče obdrželi na začátku školního roku Školní zpravodaj s informacemi o organizaci 
školního roku, kontaktech na pracovníky školy, o školních aktivitách a podobně. Aktuální a 
podrobné informace jsou a budou zveřejňovány na webových stránkách školy. 

- e-learning: matematika přírodověda na 1. stupni, chemie a přírodopis na 2. stupni 

- projekt Ovoce do škol pokračuje (nový dodavatel) 

- modernizace atletického areálu v hodnotě asi 13 mil. Kč – město Židlochovice jako 
zřizovatel školy získalo dotaci (realizace asi v létě 2014) 

- obnova vestavěných skříní (zatím v deseti třídách), ve spolupráci se SR bychom chtěli 
pokračovat – prosíme o jakýkoliv příspěvek 

- v červnu skončil mandát jedné člence školské rady, která zastupovala rodiče, je tedy třeba 
doplnit školskou radu na plný počet devíti členů, zájem pracovat v radě projevilo 6 rodičů, 
jsou to: Renata Heinrichová, Ing. Radomír Kurečka, Martina Malá, Mgr. Petr Francán, Milan 
Sklenský a Bc. Jaroslav Šrom. V rámci třídních schůzek proběhne volba, podporu kandidáta 
vyjádřete svým podpisem na volební listině pod jeho jménem.  

Současné složení školské rady: 
Za zřizovatele: Vlastimil Helma, starosta Židlochovic, Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta 
Židlochovic, Lenka Brázdová, členka rady města  
Za zákonné zástupce: Lenka Betášová, předsedkyně rady, Milena Moudrá 
Za pedagogy: PeaDr. Stanislav Březina, Mgr. Helena Chmelková, Mgr. Jakub Janča 
 
- 5. listopad Burza střeních škol 
- 12. Listopad Den otevřených dveří  

Po ukončení plenárního zasedání se konaly třídní schůzky v jednotlivých třídách. 

Židlochovice dne 7.10.2013 

Zapsala jednatelka: Dana Světničková, Stanislava Gergelová 



Příloha č.1 

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2013/2014 

Třídní důvěrníky – kontaktujte na adrese sdruzrodicu.zidl@seznam.cz 

Do předmětu – napište pro třídního důvěrníka – jméno nebo třída, bude mu přeposláno 

jednatelkou SR. Dotazy můžete směřovat i na jednatelku SR, která dotazy předá ředitelství. 

 

1. A   Pavlína Sedláčková, Kateřina Ivanová 

1. B   Ing. Ivana Flajšingerová 

2. A   Mgr. IvanaKejřová, Jaroslava Marečková 

2. B   PhDr. Stanislav Rubáš, Jitka Baťková 

3. A   Ing. Radomír Kurečka 

3. B   Ing. Stanislava Gergelová, Lada Kuncová 

4. A   Milena Moudrá 

4. B   Alena Hanzlíková, Vlasta Svobodová 

5. A   Mgr. Václav Gazda, Mgr. Petr Francán 

6. A   Bronislava Záděrová 

6. B   Lenka Nentvichová 

6. C   Bc. Jaroslav Šrom 

6. D   Ilona Křivková 

7. A  

7. B   Lenka Nentvichová 

7. C   Anna Vávrová 

7. D   Drahomíra Dobišková, p. Hodec 

8. A   Vilém Hofmann 

8. B   Hana Mašková 

8. C   Iveta Janáčková, Hana Karasová 

8. D   Ing. Andrea Zichová 

8. E   Eva Válková 

9. A   Kateřina Golová, Pavlína Hejduková 

9. B   Dana Světničková, Lenka Šotnarová 

9. C   Miriam Marková 

 

 



Příloha č. 2 

Zpráva o HOSPODAŘENÍ SR při ZŠ Židlochovice 
školní rok 2012/2013 

 

Příjmy:

počáteční zůstatek 90 999,08 Kč                 
příspěvky od rodičů - šk. r. 2012/2013 157 750,00 Kč               
dary - předvánoční bazárek 42 749,00 Kč                 
úroky z běžného účtu 8,22 Kč                          

Příjmy celkem 291 506,30 Kč   
 

Výdaje:

příspěvek školní družině na činnost kroužků 4 885,00 Kč                   
materiál do keramické dílny 4 000,00 Kč                   
odměny za prospěch žáků a mimořádné odměny žákům 5 650,00 Kč                   
cestovné a exkurze 17 539,00 Kč                 
odměny - škola v přírodě a lyžařské kurzy; zápis, mimořádné 
výsledky

3 939,00 Kč                   

zájmové kroužky - materiál 5 328,85 Kč                   
školní atletický oddíl 6 920,00 Kč                   
výchovné a vzdělávací pořady pro žáky 9 200,00 Kč                   
vybavení ZŠ - vestavěné skříně ve třídách 100 000,00 Kč               
jednorázové hygienické pomůcky 12 153,00 Kč                 
pomůcky do TV - I.stupeň (míče + stopky) 3 261,00 Kč                   
sportovní dresy na reprezentaci školy I. a II. stupeň ZŠ 12 213,00 Kč                 
poplatek za doménu a webhosting 1 180,40 Kč                   
kredit mobil ŠD 500,00 Kč                      
TV - materiál 4 442,00 Kč                   
drobné výdaje SR - občerstvení pro děti na školním bazárku 206,00 Kč                      
bankovní poplatky 1 517,00 Kč                   

Výdaje celkem 192 934,25 Kč   
 

 

KONEČNÝ ZŮSTATEK 98 572,05 Kč  
 

 
 

 



Příloha č.3 
 

ROZPOČET SR při ZŠ Židlochovice 
na školní rok 2013/2014 

schválený na Plenární schůzi dne 7.10.2013 

 

Předpokládané PŘÍJMY: 

počáteční zůstatek 98 572,0 Kč                
příspěvky od rodičů (předběžný odhad) 100 000,0 Kč             

Plánované příjmy celkem 198 572,0 Kč  

 

Plánované VÝDAJE: 

příspěvek školní družině na činnost kroužků 5 000,0
materiál do keramické dílny 6 000,0
odměny za prospěch žáků a mimořádné odměny 10 000,0
cestovné a exkurze + exkurze Osvětim 25 000,0
odměny - škola v přírodě, lyž.kurzu, zápis, mim.výsledky 4 000,0
zájmové kroužky - materiál 5 000,0
školní atletický oddíl 7 000,0
výchovné a vzdělávací pořady pro žáky 10 000,0
vybavení ZŠ (učební , sportovní pomůcky, vnitřní vybavení 
tříd, vestavěné skříně  aj. dle potřeb ředitelství  ZŠ) 105 000,0
jednorázové hygienické pomůcky 12 000,0
akce a činnost SR, rezerva na nečekané výdaje 6 572,0
poplatek za doménu 1 200,0
bankovní poplatky 1 800,0

Plánované výdaje celkem 198 572,0 Kč    
  

  

  

 

 

 



Zápis z  výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice,  
konané dne 7.10.2013 ve sborovně školy. 
Přítomni:  Eva Válková, Dana Světničková, Stanislava Gergelová, Pavlína Sedláčková, Ivana 

Flajšingerová, Ivana Kejřová, Jaroslava Marečková, Radomír Kurečka, Lada Kuncová, Milena Moudrá, 

Vlasta Svobodová, Václav Gazda, Bronislava Záděrová, Lenka Nentvichová, Jaroslav Šrom, Ilona 

Křivková, p.Vávrová, Hana Mašková  

1. Schůzi zahájila předsedkyně Sdružení rodičů Eva Válková, přivítala paní ředitelku 
Královou, zástupce ředitelky Dr. Březinu a Mgr. Koždoňovou, členky výboru a třídní 
důvěrníky za jednotlivé třídy. 

2. Předsedkyně Sdružení rodičů poděkovala za aktivní účast paní Světničkové, kterou ve 
funkci jednatelky vystřídá paní Gergelová, dále poděkování patří hospodářce paní 
Šotnarové, která byla ze schůze výboru omluvena. Jako hospodářka bude působit paní 
Jitka Baťková. 

3. Jednatelka Dana Světničková seznámila přítomné s rozpočtem na školní rok 2013/2014 viz 
příloha č. 3. Nadále platí rozhodnutí SR – co nejvíce šetřit – vytvářet rezervy  
a umožnit tak ředitelství ZŠ pokračovat ve výměně vestavěných skříní ve třídách. Byl sdělen 
princip střádání, ukládání i možnost čerpání finančních prostředků.  

4. Rodiče dostanou tiskopis, v němž budou informování a požádáni o příspěvky a dary pro letošní 
školní rok. (300,- Kč žák, 400,- Kč rodina) s uvedenými termíny platby. Příspěvky budou opět 
vybírat třídní učitelé, děkujeme jim. Namnožení tiskopisu zajistí paní Válková. Čím více se nám 
podaří vybrat, tím dříve budou skříňky ve třídách.  

5. Diskuze: 
- Poděkování ředitelce školy a městu Židlochovice za rekonstrukci provedenou v budově na 

Komenského (prostornější šatny). 
- Poděkování a pochvala za již zrealizované skříňky v některých třídách 
- Dotaz ke stravování (doba, kterou mají děti na oběd, přecházení přes město) – odpověděla 

ředitelka školy Ing. Králová a zástupce Dr. Březina: problém byl řešen již v minulosti, výdejna 
na Komenského, ani Coufalíkově nám. není možná jak z kapacitních, hygienických i 
z finančních důvodů. 

- Dotaz na kvalitu toalet u šaten na Coufalíkově náměstí – zodpověděla ředitelka školy – bylo 
řešeno již v minulosti, jedná se o velmi starou budovu, byly zváženy různé možnosti, 
v současné době z kapacitních a finančních důvodů jiné řešení možné není. 

- Dotaz na nabízený sortiment v „kantýně“ na Coufalíkově nám. Dětem jsou nabízeny 
předměty, které se týkají sbírek, ale doma děti nedokázaly vysvětlit, o jaké předměty se 
jedná. Učitelky znovu zopakují význam a důvod těchto akcí. 

- Dotaz týkající se výuky druhého cizího jazyka na druhém stupni zodpověděla opět ředitelka 
školy a zástupce Dr. Březina, také tato záležitost byla řešena již v minulosti. Nyní je vyučován 
jazyk anglický a německý, zařazení dalšího jazyka by bylo organizačně (v rozvrzích) jen velice 
těžce zvládnutelné, pokud by vůbec možné bylo. Zařazení třetího jazyka by pro školu 
znamenalo také velké navýšení mzdových nákladů. Dle ŠVP ale nelze vyloučit např. změnu 
z jazyka německého na jiný druhý cizí jazyk. I toto je ale vázáno na aprobace současného 
pedagogického sboru. 

- Poděkování vedení školy za realizaci nových webových stránek.      
 

6. Schůzi ukončila a přítomným poděkovala za účast předsedkyně Sdružení rodičů Eva Válková. 

 

Zapsala: Dana Světničková, Stanislava Gergelová 


