
Kompletní zápisy z jednání Rady školy jsou uloženy v kanceláři školy. 
Školní rok 2020 - 2021 
 

Zápis č. 19 z jednání Školské rady ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 26. dubna 2021 v 12:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host:   p. M. Petráčková, ředitelka ZŠ 

 p. Novotná Horká, p. Hlavsová – další členky volební komise 

 

Program: 

1) projednání výsledků voleb 

Školská rada bere na vědomí výsledky voleb, se kterými je seznámily členky volební komise.  

Paní Hornofová ukončí k 11. 7. 2021 práci ve školské radě. Mandát členů stávající rady končí opatřením MŠMT 3 

měsíce po ukončení nouzového stavu (11. července 2021).  

Od 12. července 2021 bude rada pracovat ve složení p. Sadovský, p. Poulová, p. Horáková. 

První schůzka nové rady se uskuteční v září 2021. 

2) schválení úprav školních řádů v souvislosti se zahájením stavby haly na pozemku školy 

Členům rady byly dodatky zaslány mailem k prostudování. Jedná se o úpravu Školního řádu, Provozního řádu a 

Vnitřního řádu ŠD. Ped rada je schválila dne 12. 4. 2021, školská rada nemá k dodatkům připomínek a úpravy 

schvaluje. 

3) zápis do první třídy  

4) nástup žáků do školy od 12. 4. v rámci rotační výuky 1. stupně, testování 

 

 

 

Zápis č. 18 z online jednání Školské rady ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 15. února 2021 v 11:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. M. Petráčková, ředitelka ZŠ 

 

Program: 

1) projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2020 (schváleno bez připomínek, komentář byl zaslán mailem 6. 
2. 2021, tabulky byly k dispozici ve škole)  

2) informace o zapojení do šablon 2 a nově od 1. 2. 2021 i šablon 3 (školní asistent, doučování – 609 281 Kč) 
3) dar od Škoda Auto ve výši 200 000 Kč použit na novou PC učebnu (sever se žákovskými stanicemi, realizováno 29. 

1. 2021) 
4) PC vybavení - nové notebooky využívají učitelé, ze starších notebooků plánujeme vytvořit druhou PC učebnu 

v 128. V době distanční výuky jsou využívány žáky (zapůjčení domů, popř. využití při indiv. konzultacích přímo ve 
škole). Nepotřebné PC (odhad 1500 Kč) by škola se souhlasem města odprodala a pořídila další notebooky. 

5) změny ve stavu zaměstnanců (nová učitelka M+F od ledna 2021) 
6) plán na rok 2021/2022 - zápis do první třídy, dvě šesté třídy, odchod 3 zaměstnanců do důchodu  
7) volby – beze změn 
8) distanční výuka probíhá bez problémů, žáci od 4. třídy mají školní účty a pracují v Google Suite učebnách. Řešeno 

jedno oznámení o záškoláctví. 
9) výstavba haly – škola bude potřebovat kontejner pro uložení věcí, které jsou v boudách 
10) různé: oprava střechy – stále zatéká, bude dokončena havarijní oprava. V plánu kompletní oprava střechy spolu 

s pořízením venkovních žaluzií (ochlazení budovy, zastínění kvůli IA tabulím). 
 

 

 

Zápis č. 17 z online jednání Školské rady ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pátek 30. října 2020 v 12:30  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. M. Petráčková, ředitelka ZŠ, p. Novotná Horká, členka přípravného výboru voleb 

 



Program: 

1) příprava voleb do školské rady v listopadu 2020 

- přípravný výbor ve složení Poulová, Hornofová, Novotná Horká 

- doporučen elektronický způsob volby komunikačními prostředky na dálku 

- rada seznámena s připravenou anketou – hlasováním – viz náhledy v příloze 

- schválen text sdělení pro oprávněné osoby 

-  nejpozději 3. 11. budou informováni rodiče a pedagogové 

2) schválení výroční zprávy o činnosti školy 2019/2020 

3) různé 

– mimořádná situace ve škole Covid, 5 pozitivních učitelů 

- zabezpečení distanční výuky – přechod pod G Suite (zatím 2. stupeň) 

- oprava střechy školy (26. – 28. 10.) 

 

 

Zápis č. 16 z online jednání Školské rady ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 12. 10. 2020 v 11:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. M. Petráčková, ředitelka ZŠ 

 

Program: 

1) příprava voleb do školské rady v listopadu 2020, přípravný výbor ve složení Poulová, Hornofová, Novotná Horká, 

dnes budou informováni rodiče a pedagogové 

2) schválení řádu školy a školní družiny – verze doplněna o podobu distanční výuky 

3) vybavení novými notebooky 

4) vybavení školy (realizováno: kuchyňka, IT do 210, plán: učebna HV, klimatizace 2. patra)  

5) pedag. sbor (od září 2020 nová učitelka ČJ+NJ – za pana Macha, učitelka pro 1. stupeň a na zkrácený úvazek učitel D, 

asistentky pedagoga máme ve 3., 4., 6. a 7. třídě), od října nový školník, od srpna nová účetní a nová ředitelka, dvě 

šesté třídy 

7) akce (kvůli koronaviru většina zrušena, proběhlo několik projektových dnů a seznamovací kurz) 

8) zapojení školy do ŠABLON 2 (doučování, kluby, projekty aj.) 

9) různé – mimořádná situace ve škole Covid, 1 pozitivní, 6 pedagogů + 5. A karanténa 

- příští schůzka koncem října za účelem schválení výroční zprávy o činnosti a upřesnění podoby voleb. P. Poulová zjistí 

možnosti volby komunikačními prostředky na dálku, p. Sadovský zjistí možnosti volebního řádu. 

 
Školní rok 2019 - 2020 
Zápis č. 15 z mimořádného jednání Školské rady při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 11. 5. 2020 v 10:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová 

Telefonicky: pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

 

Program: 

1) projednání anonymní stížnosti 

 

 

Zápis č. 14 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 17. 2. 2020 v 13:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

 

Program: 

2) projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 (schváleno bez připomínek) 



3) příprava voleb do rady školy na podzim 2020 

4) kritická situace pro výuku tělocviků – posun v přípravě výstavby haly  

5) informace o inspekci v dubnu 2019 

6) pedag. sbor (od září 2019 nová učitelka M+INFO, asistentky pedagoga ve 2., 3., 5. a 6. třídě) 

7) konkurz na místo ředitele školy (vyhlášen 17. 2.), výhled změn od září (3 noví učitelé, dvě 6. třídy) 

8) akce (karneval, lyžák, Anglie) 

9) zapojení školy do ŠABLON 2 (doučování, kluby aj.) 

10) různé (žák – cizinec a jeho výuka, žáci a sociální sítě, kopírky) 

 

 

Zápis č. 13 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 21. 10. 2019 v 15:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

 

Program: 

1) projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2018/2019 

2) schválení řádu školy a školní družiny 

3) kritická situace pro výuku tělocviků, zákaz vstupu na cvičiště gymnázia  

4) kamerový systém – kontrola vedení evidence 

5) vybavení školy (učebna fyziky, v plánu kuchyňka, IT tabule do 210) 

6) pedag. sbor (od září 2019 nová učitelka M+Info, asistentka pedagoga v 6. třídě) 

7) akce (karneval, lyžák, Anglie) 

8) zapojení školy do ŠABLON 2 (doučování, kluby, projekty aj.) 

9) informace k založení Klubu přátel školy Pulická 
10) různé 

 
Školní rok 2018 - 19 
Zápis č. 12 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 18. 2. 2019 v 11:45  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

 

Program: 

1) projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2018 (schváleno bez připomínek) 

2) informace k založení Klubu přátel školy Pulická 

3) kritická situace pro výuku tělocviků, zákaz vstupu na cvičiště gymnázia  

4) kamerový systém – kontrola vedení evidence 

5) vybavení školy (přístavba klubu zprovozněna v listopadu, v únoru nová IT ve 3. A, vybavení ŠD2, nová kopírka) 

6) pedag. sbor (od září 2018 nová učitelka M+F na snížený úvazek, od září 2019 nová učitelka M+INFO, asistentka 

pedagoga v 1. třídě, jedná se o dalších) 

7) akce (karneval, lyžák, Vídeň, Itálie) 

8) zapojení školy do ŠABLON 2 (doučování, kluby aj.) 

9) různé (žák – cizinec a jeho výuka, žáci a sociální sítě) 

 

 

Zápis č. 11 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: pondělí 22. 10. 2018 v 15:00  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

Program: 

1) GDPR – změny ve vedení os. údajů, pověřenec Mgr. M. Petráčková 



2) změny ve školním řádu v souvislosti s GDPR (školní řád - verze od 1. 5. 2018 – byl zaslán členům rady a odsouhlasen 

elektronicky 21. 5. 2018), odsouhlasení Vnitřního řádu školní družiny pro tento školní rok 

3) kritická situace pro výuku tělocviků – dopis na městskou radu odsouhlasen elektronicky 21. 5. 

4) projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2017/2018 

5) kamerový systém – kontrola vedení evidence 

6) karneval, lyžák 

7) žák – cizinec a jeho výuka 

8) změny v pedag. sboru – od září nastoupila nová učitelka M-F 

9) přístavba klubu – stavba měla být hotova 15. září 2018, ŠD3 pracuje v náhradních prostorách 

10) různé – inkluze a asistenti (asistentka pedagoga v 1. třídě, budeme žádat i do 2. A) 

 
Školní rok 2017 - 18 
Zápis č. 10 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: čtvrtek 6. 2. 2018 v 8:30  

Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

Program: 

1) GDPR – změny ve vedení os. údajů, pověřenec 

2) projednání výsledků voleb z listopadu 2017, předsedou RŠ p. Sadovský 

3) projednání výroční zprávy o hospodaření za školní rok 2017/2018 

4) kamerový systém – kontrola vedení evidence 

5) karneval, lyžák, exkurze Drážďany 

6) kritická situace pro výuku tělocviků – gymnázium bylo do Vánoc v rekonstrukci, sokolovna je neudržovaná a nemá 

vybavení. S vyššími počty žáků mnohdy místo tělocviku vycházky. Projednat na městské radě. 

7) žák – cizinec a jeho výuka 

8) plánované změny v pedag. sboru – nutno přijmout od září jednoho učitele (M-F) 

9) přístavba klubu – stavba by měla být o prázdninách 2018 

10) plánovaná exkurze v Poslanecké sněmovně  

11) různé – inkluze a asistenti 

 
 
Zápis č. 9 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 
Datum: úterý 10. 10. 2017 v 8:30  
Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 
Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 
Program: 
1) projednání výroční zprávy o činnosti za školní rok 2016/2017 
2) různé – bezpečnost na sociálních sítích, výuka žáků-cizinců na škole, volby do rady  
 
Zápis č. 8 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 
Datum: čtvrtek 14. 9. 2017 v 9:00 
Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 
Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 
Program: 
1) schválení školního řádu pro šk. rok 2017/2018 a vnitřního řádu školní družiny 2017/2018 
2) projednání změn v ŠVP (povinná výuka plavání ve 2. a 3. ročníku) 
3) příprava voleb do rady školy (listopad 2017) 
4) vyřešení dopravní situace v okolí školy – zaveden jednosměrný provoz 
5) plánované školní akce, uspořádání karnevalu 
6) prostory pro hodiny tělocviku, přístavba družiny 
7) nové vybavení (int. tabule ve 2. třídě, šatna pro 2. třídu, šatní skříňky), plány (nábytek do ŠD2, malé šatní skříňky 
před družiny, výměna tabulí v 208 a 218, výhledově nábytek v kabinetech učitelů) 
8) různé – nové www stránky 
 
Školní rok 2016 - 17 



 
Zápis č. 7 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 
Datum: středa 22. 2. 2017 v 8:30 
Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 
Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 
Program: 
1) projednání výroční zprávy o hospodaření školy 2016 
2) stavba haly, přístavba družiny a řešení dopravní situace v okolí školy včetně parkování – p. Sadovský 
3) zpráva o hospodaření s fondem KPŠ – p. ředitel 
4) plánované školní akce, zrušení karnevalu – p. Poulová 
5) různé – úpravy šaten 2. třídy, nákup skříněk pro 2. stupeň, nové vybavení družin (nábytek) 
 
Zápis č. 6 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 
Datum: středa 9. 11. 2016 v 8:45  
Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 
Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 
Program: 
1) projednání výroční zprávy o činnosti školy (zpráva schválena) 
2) řešení dopravní situace v okolí školy (městská rada schválila návrh p. Sadovského řešit problém jednosměrnou ulicí) 
 
Zápis č. 5 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 
Datum: úterý 27. 9. 2016 v 10 hodin 
Přítomni: p. Petr Sadovský, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 
Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 
Program: 
1) změny ve složení školské rady 
2) aktualizace údajů na stránkách školy (třídní důvěrníci) 
3) doplnění příloh č. 4 až 6 k poslednímu zápisu, žádost p. Páleníčkové o poskytnutí kopie zápisu 
4) schválení školního řádu 2016/2017 
5) zpráva ředitele o KPŠ 
6) změny v učitelském sboru 
7) situace školní družiny - přístavba 
8) různé: 
- úpravy ve škole (kabinety, interaktivní tabule do 1. třídy, výměna tří tabulí za keramické) 
- posunutí termínu plánované výstavby sportovní haly 
- zajištění sportovišť pro výuku tělesné výchovy 
- řešení dopravní situace před školou (provoz v jednom směru?) 
- stav střechy budovy školy (zatékání) 
 
 

Školní rok 2015 - 16 
Zápis č. 4 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: středa 30. března 2016 v 15 hodin 

Přítomni: p. Karel Joukl, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ,JUDr. Cerman, třídní důvěrník 4. A, poradce školy v záležitosti kamerového 

systému,Mgr. Martina Páleníčková, matka žáka 3. A (přítomna při projednávání bodu 6 a7) 

Program: 

Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 

Výsledky zápisu, kapacita školní družiny, plánované opravy (kabinety) 

Podání zprávy o situaci KPŠ 

Plánované změny v ŠVP od 1. září 2016 (společné vzdělávání) 

Informování rodičů o činnosti rady na třídních schůzkách 14. 4. 2016 a na stránkách školy 

Stížnost paní Páleníčkové na instalaci kamer ve škole 

Různé (stav střechy, vybavení šaten 1. stupně, hygienické podmínky v ŠD1) 

 

Zápis č. 3 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: čtvrtek 29. ledna 2015 



Přítomni: p. Karel Joukl, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

Program: 

1) Projednání výsledků voleb nové rady 

2) Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 

3) Výsledky zápisu, kapacita školní družiny, stav střechy budovy 

4) Bezpečnost ve škole – zvonek, kamery 

5) Různé (KPŠ, oslavy 30 let budovy školy, Itálie 2015, notebooky učitelů, přístupová hesla) 

 

Zápis č. 2 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: úterý 29. 9.2015 ve 13 hodin  

Přítomni: p. Karel Joukl, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Host: p. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ 

Program: 

1) akce školy v 1. pololetí školního roku 2015/2016 - zejména Anglie 2015 a oslavy 30 let od otevření budovy školy v 

říjnu 2015 

2) schválení školního řádu 

3) informace o aktuálních změnách v KPŠ - zachovat či zrušit? 

4) plánované změny v učitelském sboru 

5) situace školní družiny - nutnost přístavby 

6) vybavení školy (plán, realizace) 

7) předběžný termín projednání výroční zprávy 

8) různé (šatna 3. třídy, PC učebna, krádeže kol, výstavba haly, oprava kabinetů) 

 

Zápis č. 1 z jednání Rady školy při ZŠ Pulická Dobruška 

Datum: středa 18. listopadu 2015 ve 13 hodin  

Přítomni: p. Karel Joukl, pí Petra Poulová, pí Lucie Hornofová 

Program: 

1) projednání výroční zprávy o činnosti školy 


