
Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 
 
 
Dne 10.10.2011  se uskutečnila v tělocvičně školy  první schůzka 
rodičů ve školním roce 2011/2012 . 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 2010/2011 
4. Rozpočet sdružení na rok 2011/2012 
5. Zpráva o činnosti školy 

 
1. Bylo schváleno  složení výboru SR: 
Předsedkyně – Eva Válková 
Hospodářka – Lenka Šotnarová 
Jednatelka – Dana Světničková 
Revizní komise– Ing.Dana Otáhalová, Kateřina Golová, Lenka 
Nentvichová  - schváleno bez připomínek                                                     
2. Předsedkyně E.Válková seznámila přítomné se zvolenými třídními 
důvěrníky (viz příloha 1) a vyzvala rodiče 1.a 6. tříd a tříd, kde 
důvěrníci loni nebyli zvoleni – aby provedli novou volbu.  
- schváleno bez připomínek  
3. Zprávu o hospodaření za rok 2010/2011  přečetla Lenka 
Šotnarová (viz příloha 2)    -   schváleno bez připomínek 
4. Rozpočet na rok 2011/2012 přednesla L. Šotnarová (viz příloha 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  2011 a do konce února 2012 přímo ve 
škole a následně převeden na účet SR.. Také byli rodiče požádání o 
peněžní  dar v jakékoliv výši.  

– 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 2011/2012 
 
 
Školní rok 2010/2011 
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 v 21 třídách, 6 na I.st.(144 ž), 15 na II.st. (353 ž.) 
celkem 497 žáků,   průměrný počet žáků na třídu činil 23,7 . 
- ve škole pracovalo 42 pedagog. pracovníků – 34 učitelů, 3 asistentky 
pedagoga, 3 vychovatelky ŠD , 10 správních zaměstnanců , 
- školní družina pracovala formou zájmových útvarů, docházelo  66 
dětí , byl zajištěn i školní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 28 
našich dětí – téma Čínská říše – spolupráce s Měst. Knihovnou  
- vyučovalo se podle školního vzdělávacího programu Škola pro 
všechny – kromě  5. ročníku – tam dobíhal program Základní škola.  
- prospěch : vyznamenání 176,  pochvaly 491, 8 žáků  ročník opakuje, 
14 žáků druhý stupeň z chování, čtyři  žáci třetí stupeň z chování 
- přijímací zkoušky: z 5. ročníku 6 žáků , 4letá gymnázia a SOŠ a 
SOU s maturitou 58 žáků . Celkem 64,4 % žáků bylo přijato na 
maturitní obory.  
- zájmová činnost: pracovalo 35  kroužků, které navštěvovalo 509 
žáků 
- ŠAK – školní atletický klub pod vedením Mgr. Přichystala – 
vynikající úspěchy, v dubnu se ŠAK podílel na organizaci Běhu 
zdraví v Židlochovicích,  pracuje atletická přípravka i školka  
- Školní poradenské pracoviště – z 497  žáků na škole vykazuje 107 
žáků specifické vzdělávací potřeby . Individuálně bylo integrováno 15 
žáků.  
- nejvýznamnější akce školy: září  Den otevřených dveří s vernisáží 
vystavy k 50. výročí otevření školní budovy na ulici Tyršova., 
prosinec Burza středních škol pro žáky 9.tříd a bazárek .  
- rekonstrukce školní atletického oválu – stavební práce činily 320 
tisíc a rodiče prostřednictví SR přispěli 230 tisíc.  
 



  
Školní rok 2011/2012 

- pedagog. pracovníci 45 – nově Bc. M.Broklová, Markéta 
Dobrovolná, Mgr. Dvorník, Klára Ivanová, Mgr. Lukšová, Mgr. 
Stránská, Mgr. Toušková, Mgr.Útlá, Mgr. Vitulová po MD..  

- 22 tříd, 7 na I.st., 15 na II.st. celkem 526 žáků, průměr na třídu 
činí 23,9  

- 34 zájmových kroužků  , doučovací, dyslektické a komunikační 
kroužky jsou zdarma, příprava k přij.zkouškám 500 Kč, ostatní 
200 Kč.  

- školní družina : 66  žáků pracuje ve 3 odděleních 
- informace o činnosti školy dostanou rodiče dvakrát do roka ve 

školním zpravodaji, podrobnější zprávy jsou na webových 
stránkách školy  

- projekty školy podporované z  Evropské unie : projekt Peníze 
školám Podpora vzdělávání v ZŠ Židlochovice, Ovoce do škol, 
OPVK,  Projekt MF, e – learning – podrobnosti na webu  

- 8. listopadu  se bude konat Burza středních škol  - 
- 15.listopadu DOD – den otevřených dveří  
- Volba do Školské rady při ZŠ Židlochovice- 3 členové z řady 

rodičů – volební komise Eva Válková, Dana Světničková , 
Lenka Šotnarová. Navrhovaní rodiče – Gabriela Motlíčková, 
Lenka Betášová, Milena Moudrá – schváleno jednomyslně  

- Zřizovatel školy – zástupce ŠR : místostarosta  Mgr. Šenkyřík, 
starosta V.Helma, radní L. Brázdová. 

- Pedagogický sbor – zástupce ŠR – Mgr. Chmelková, PaeDr. 
Březina, Mgr. Janča  

 
 

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

 
Židlochovice dne 10.10.2011 
 
Zapsala jednatelka D.Světničková                                                             

 
 
 
 
 



Příloha 1. 
Seznam třídních důvěrníků 

1.A Kurečka Radomír 

1.B Bc.Gergelová Stanislava 

  Kuncová Lada 

2.A Milena Moudrá 

2.B Alena Hanzlíková 

  Vlasta Svobodová 

3.třída  Mgr.Václav Gazda 

  Mgr. Petr Francán  

4.třída Lenka Nentvichová 

  Ilona Křivková 

5. třída Lenka Nentvichová 

   Ing.Dana Otáhalová 

6.A Hofmann  Vilém 

6.B Mašková Hana  

6.C Janáčková Iveta 

  Karasová Hana  

6.D Ing.Andrea Zichová 

6.E Eva Válková 

7.A  

7.B Dana Světničková 

  Lenka Šotnarová 

7.C Ing.Miriam Marková 

7.D Kateřina Golová 

  Pavlína Hejduková 

8.A Jeanette Doležalová 

8.B Gabriela Motlíčková 

8.C  

8.D Andrea Mahovská 

9.A Jana Majkutová 

9.B Jana Majkutová 
 

 
 
 
 
 



Příloha 2. 

Zpráva o HOSPODAŘENÍ  
SR při ZŠ Židlochovice 

školní rok 2010/2011 
 

 

 
Příjmy:

počáteční zůstatek 160 050,98 Kč               
příspěvky od rodičů - šk. r. 2010/2011 144 800,00 Kč               
dary - předvánoční bazárek 38 150,00 Kč                 
úroky z běžného účtu + vratka ceny za kartu 216,92 Kč                      

Příjmy celkem 343 217,90 Kč   
 
 
 
 

Výdaje:

příspěvek školní družině na činnost kroužků a na materiál do 
keramické dílny 4 000,00 Kč                   
odměny za prospěch žáků 8 510,00 Kč                   
cestovné a exkurze 3 483,00 Kč                   
odměny - škola v přírodě a lyžařské kurzy; zápis, mimořádné 
výsledky 5 205,00 Kč                   
zájmové kroužky 3 387,00 Kč                   
školní atletický oddíl 7 000,00 Kč                   
příspěvek (spoluúčast) na opravu hřiště - atletický ovál 230 000,00 Kč               
ZŠ - poplatky za internet (doména) na 2 roky 1 020,00 Kč                   
vybavení ZŠ (sportovní, učební pomůcky atd. - dle potřeb ZŠ) 3 373,00 Kč                   
bankovní poplatky 1 652,50 Kč                   

Výdaje celkem 267 630,50 Kč   
 
 

KONEČNÝ ZŮSTATEK 75 587,40 Kč  
 

 
 
 
 
 



Příloha 3. 
 
 
 

ROZPOČET SR při ZŠ Židlochovice 
na školní rok 2011/2012 

schválený na Plenární schůzi dne 10.10.2011 
 
 
 

Předpokládané PŘÍJMY: 
 
 
počáteční zůstatek 75 587,4 Kč                
příspěvky od rodičů (předběžný odhad) 90 000,0 Kč                

Plánované příjmy celkem 165 587,4 Kč   
 
 
 
 
 

Plánované VÝDAJE: 
 
 
příspěvek školní družině na činnost kroužků 5 000,0
materiál do keramické dílny 4 000,0
odměny za prospěch žáků 10 000,0
cestovné a exkurze 15 000,0
odměny - škola v přírodě, lyž.kurzu, zápis, mim.výsledky 6 000,0
zájmové kroužky 4 000,0
školní atletický oddíl 7 000,0
výchovné a vzdělávací pořady pro žáky 10 000,0
vybavení ZŠ (sportovní a učební pomůcky aj. dle potřeb 
ředitelství  ZŠ) 80 000,0
jednorázové hygienické pomůcky 10 000,0
akce a činnost SR, rezerva na nečekané výdaje 11 687,4
poplatek za doménu 1 100,0
bankovní poplatky 1 800,0

Plánované výdaje celkem 165 587,4 Kč   
 


