Zápis z valné hromady Občanského sdružení při ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71
Datum konání: 15. dubna 2014
Přítomni:
za Základní školu Havlíčkova: Mgr. Radim Foit, ředitel školy; Mgr. Zdeňka Sochorová,
zástupkyně ředitele;
za správní radu OS: Vladimír Mátl, předseda SROS; Soňa Janderková, revizorka SROS;
Radka Gabrielová, ekonomka SROS; Lucie Coufalová, člen SROS
zástupci jednotlivých tříd dle presenční listiny
Program schůze: 1) Informace ředitele školy 2) Zpráva o činnosti OS - Vánoce s VZP –
informace o průběhu - Zpráva o financování 3) Dotazy, podněty, diskuse
Ředitel školy Mgr. Radim Foit - Poděkoval přítomným rodičům za vyplnění dotazníků o
škole (vyplněno se vrátilo 77% dotazníků). Seznámil přítomné stručně s výsledky. Detailní
výsledky byly vyvěšeny na nástěnce.
- Informoval přítomné o průběhu evaluačních testů žáků 4.-9. tříd.
- Informoval o kapacitě školní družiny, která je naplněna. Momentálně ji využívá 114 žáků.
Další žáci využívají odpoledních kroužků.
- Informoval o průběhu a ukončení výstavby zahradního altánu , poděkoval sponzorům. Škola
bude dále usilovat o rozšíření školní zahrady a rekonstrukci pískového hřiště.
- Do první třídy bylo letos přijato 31 dětí, bude pouze jedna první třída.
- 2. a 9. května bude ředitelské volno
- Informoval o změně místa lyžařského výcviku. Bude probíhat v Janských lázních, chata
Siréna. Díky blízkosti sjezdovky bude možnost rozšířit hodiny na svahu. Bude možno jezdit i
na snowboardech.
- Informoval o nálezu mobilního telefonu. K vyzvednutí u paní zástupkyně.
Předseda správní rady Vladimír Mátl
- Informoval přítomné o akcích OS. Proběhlo Podzimní dovádění a advent s VZP v jehož
rámci se uskutečnila drakiáda, mikulášská nadílka, keramická dílna s rodiči a výstava výroblů
žáků naší školy. OS se dále podílelo na spolufinancování Docela malého festivalu (divadelní
festival pro základní školy), dále dle stanov přispívalo na výlety, exkurze a vstupné na akce
spojené s výukou. Přispívá na uvítací dárky pro žáky prvních tříd a dárky na rozloučenou pro
žáky deváté třídy.
- seznámil přítomné detailně s hospodařením OS od minulé schůze – detailní vyúčtování je k
dispozici na požádání každému členu OS. Rada OS podala v řádném termínu daňové přiznání.
Dotazy, podněty, připomínky
- Byl vznesen dotaz ohledně možnosti výuky náboženství ne škole. Ředitel nemá námitek,
pokud bude dostatečný počet zájemců.
- Rodiče řešili chování žáků před školou po výuce. Vedení školy o situaci ví a dohlíží na ni.
Někdy se však zcela uhlídat nedá. Nebyly však zaznamenány nějaké vážné delikty.
- Jeden z rodičů se pozastavoval nad někdy snad nevhodným oslovováním žáků některými
učiteli. Problém však nebyl nijak blíže specifikován. Z diskuse vyplynulo, že se nejedná o
zásadní problém. Ředitel přesto situaci projedná s učiteli.
- Zástupce žáků druhé a čtvrté třídy vyjádřili velké poděkování paní učitelce Ježkové a paní
učitelce Krásenské za skvělou práci s jejich dětmi.
- Ředitel školy přidal poděkování správní radě OS za výbornou spolupráci, což předseda SR
OS obratem ihned přenesl i na ředitele a vedení školy.
Vedení školy i OS poté poděkovalo přítomným a zasedání valné hromady bylo ukončeno.
Zapsala: Soňa Janderková
Příloha: Prezenční listina

Zápis ze zasedání správní rady OS při ZŠ Havlíčkova 71
Datum zasedání: 24. února 2014
Přítomni: Vladimír Mátl, Mgr. Alena Hromádková, Lucie Coufalová, Radka Gabrielová,
Soňa Janderková

Nepřítomni: 0
Správní rada (dále jen rada) se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná.
Rada měla k projednání dva body:
1) zprávu členky rady Mgr. Hromádkové o výsledku žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního
města Jihlavy v oblasti kultury, sportu a volného času na přehlídku a okresní soutěž dětských
divadelních souborů „Docela malý festival“.
2) žádost o pověření pro Mgr. Hromádkovou – zplnomocnění k podepisování dokumentů
v souvislosti s průběhem
a vyúčtováním uvedené akce vůči Magistrátu města Jihlavy.
K bodu 1): Rada přijala podrobnou zprávu o výsledku žádosti a vyslovila poděkování p.
Hromádkové a p. Krásenské za výbornou a záslužnou práci.
K bodu 2): Rada se žádostí souhlasí a vydává následující pověření:
Rada Občanského sdružení při Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71 pověřuje a
zplnomocňuje
Mgr. Alenu Hromádkovou, nar. 9. 5. 1967, bytem Palackého 30, 586 01 Jihlava,
zastupováním, podepisováním a jednáním jménem občanského sdružení vůči
Magistrátu města Jihlavy
jednorázově - v souvislosti s akcí Docela malý festival 2014.
Tento zápis bude vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží Mgr.
Hromádková jako doklad o pověření. Druhý bude uložen v dokumentech OS.
Hlasování :
PRO : 5, PROTI : 0, ZDRŽELO SE : 0
Další body k projednání navrženy nebyly. Rada ukončila své zasedání.
Vladimír Mátl, předseda, v.r.
Lucie Coufalová, člen rady, v.r.
Mgr. Alena Hromádková, člen rady, v.r.
Radka Gabrielová, ekonom, v.r.
Soňa Janderková, revizor, v.r.
Zapsala : Radka Gabrielová

Zápis z valné hromady Občanského sdružení při ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71
Datum konání: 12. listopadu 2013
Přítomni:
za Základní školu Havlíčkova: Mgr. Radim Fojt, ředitel školy; Mgr. Zdeňka Sochorová,
zástupkyně ředitele;
za správní radu OS: Vladimír Mátl, předseda SROS; Soňa Janderková, revizorka SROS;
Radka Gabrielová, ekonomka SROS; Lucie Coufalová, člen SROS
zástupci jednotlivých tříd dle presenční listiny
Program schůze:
1) Informace ředitele školy
2) Zpráva o činnosti OS
- schválení závěrečné zprávy
- členské příspěvky
- transformace OS
- nové logo OS
- Vánoce s VZP
- Básní celá rodina
3) Dotazy, podněty, diskuse
Ředitel školy Mgr. Radim Fojt
- Seznámil rodiče s aktualizací webových stránek školy a požádal rodiče o jejich využívání.

Jsou aktuální, lze využívat elektronickou omluvenku, rodiče zde najdou m.j. i rozvrhy,
suplování a informace o plánovaných akcích.
- Ve škole začala pracovat preventistka patologických jevů ( šikana, kyberšikana,
vandalismus, drogy ). Je jí
p. Iva Doláková. Mohou se na ni obracet jak žáci tak rodiče. Vedení školy by rádo též na téma
těchto jevů uspořádalo besedu.
- Ve škole začal pracovat Žákovský parlament, složený ze zástupců žáků 5. – 9. tříd.
Parlament chce pořádat různé akce, besedy a vydává též školní časopis.
- Díky spolupráci školy, rodičů a OS vznikl na zahradě školy altán, který bude sloužit dětem
v letních měsících m.j. též jako místo výuky.
- Vánoční besídka ZŠ se bude konat 17. 12. 2013 v Divadle Na Kopečku od 16:30 a 18:00
hodin.
Zástupkyně Mgr. Zdeňka Sochorová
- informovala o možnosti pořídit fotografie s vánočním motivem, včetně kalendáře – dle
zájmu rodičů
Předseda správní rady Vladimír Mátl
- přednesl výroční zprávu ( k dispozici na webu školy )
- seznámil přítomné detailně s hospodařením OS – detailní vyúčtování je k dispozici na
požádání každému členu OS.
Valná hromada poté výroční zprávu jednomyslně schválila
Předseda SROS dále informoval
- o přípravě na změnu účtu obč. sdružení ( vysoké poplatky u ČS ) – rada projedná a provede
na svém příštím zasedání
- výši členských příspěvků, které se pro letošní školní rok nemění
- že v souladu s novým Občanským zákoníkem bude třeba transformovat sdružení
pravděpodobně na spolek. Rada bude vývoj sledovat a učiní všechny potřebné kroky
v souladu se zákonem.
- o přípravě akce Podzimní radovánky a advent s VZP a o soutěži pro děti a jejich rodiče
Básní celá rodina. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu školy pod odkazem
Občanského sdružení.
Předseda na závěr požádal přítomné, o zamyšlení se nad novým názvem OS a zároveň
představil nové logo OS, které vychází z inovovaného loga školy.
Dotazy, podněty, připomínky
- Topení ve škole – někdo si stěžuje na zimu, někomu se zdá teplo. Ředitel ujistil, že škola
topí přesně podle předepsaných norem. Je pravda, že při slunečném dni se může teplota ve
třídách zvýšit.
- Tradiční problematika obědů – některé děti si stěžují, že jim nechutná, vracejí i celé obědy,
jiné problém nemají, jídlo jim chutná a dojídají. Zazněl požadavek na změnu dodavatele
obědů. Tato problematika se již řeší delší dobu. Ředitel informoval, že mu není lhostejné, co
děti jí, ale že bude třeba podobnějších rozborů. Změna dodavatele není tak jednoduchá, jak by
se mohlo zdát. Pokud jde o skladbu jídel, ta podléhá vyhlášce a školní jídelna ZŠ Kollárova,
která dodává do naší školy obědy, se jí řídí. Zopakoval, že nedojídání je nadále velkým
problémem. Likvidace vyhozeného jídla stojí nemalé prostředky ( až 5000,- Kč za měsíc ) a
prosí rodiče, aby využívali možnosti výběru z jídel prostřednictvím stránek stravovny a dali
dětem vybrat. Na základě podnětu předsedy OS se škola pokusí zapojit do řešení problémů se
stravou i nový Žákovský parlament.
- Podnět, že ve školním bufetu je k dostání ledová káva s kofeinem ředitel prověří, ale myslí
si, že tomu tak není. Návrh na zrušení bufetu ředitel nesdílí. Mnoho dětí dostává na svačinu
jen peníze. Většina přítomných se vyjádřila souhlasně s ředitelem.
- Kázeňský trest – zůstávání po škole – Jeden z rodičů si stěžoval, že dítě kvůli „poškole“
nestihlo kroužek. Ředitel spolu se zástupkyní ujistili, že se jedná o výjimečný trest, který
učitelé využívají opravdu jen v mimořádných případech a děti jsou na něj dopředu
upozorněny. Předseda OS se zastal učitelů a apeloval též na rodiče, abychom dali našemu

pedagogickému sboru více důvěry a podpory. Čím větší autoritu bude učitel mít, tím méně
problémů budeme muset řešit.
- Toaletní papír na záchodech – stížnost na jeho nedostatek. Pan ředitel informoval, že se
toaletní papír stal předmětem her chlapců, kteří jej namáčeli a házeli na strop toalet. Případ
byl vyšetřen.
- Reklama sdružení BASIC – jeden z rodičů si stěžoval na reklamu sdružení BASIC ( které je
údajně řízeno náboženským sdružením Scientologů ) ve školních prostorách. Ředitel ujistil, že
reklama nebyla schválená vedením školy a nechal ji okamžitě po zjištění odstranit. Diskuse o
tom, zda se jedná o sektu či nikoliv pak ukončil předseda SROS konstatováním, že není
v našich možnostech to jakkoliv posoudit, nicméně o nelegální činnost se zjevně nejedná.
Navrhl se problematikou na půdě školy nezabývat, zvláště pokud byla reklama neschválená a
byla odstraněna.
Vedení školy i OS poté poděkovalo přítomným a zasedání valné hromady bylo ukončeno.
Zapsala : Radka Gabrielová
Příloha : Zpráva o činnosti OS za školní rok 2012 - 2013

Zápis ze zasedání správní rady OS při ZŠ Havlíčkova 71
Datum zasedání: 30. září 2013
Přítomni: Vladimír Mátl, Mgr. Alena Hromádková, Lucie Coufalová, Radka Gabrielová,
Soňa Janderková
Nepřítomni: 0
Správní rada (dále jen rada) se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná.
Rada měla k projednání jediný bod.
Na základě podnětu členky rady Mgr. Hromádkové, rada projednala podání žádosti o dotaci z
rozpočtu statutárního města Jihlavy v oblasti kultury, sportu a volného času. Jedná se o dotaci
na akci pořádanou naším občanským sdružením – přehlídka a okresní soutěž dětských
divadelních souborů „Docela malý festival“.
Mgr. Hromádková radu seznámila s podrobnostmi a požádala radu o zplnomocnění k jednání
s městem Jihlava v této žádosti pro sebe a kolegyni Janu Krásenskou.
Rada se žádostí souhlasí a vydává následující pověření:
Rada Občanského sdružení při Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71 pověřuje
Mgr Alenu Hromádkovou, nar. 9. 5. 1967, bytem Palackého 30, 586 01 Jihlava,
Janu Krásenskou, nar. 30. 9. 1957, bytem Vržanov 30, 588 22 Kamenice u Jihlavy
zastupováním, podepisováním a jednáním jménem občanského sdružení vůči
Magistrátu města Jihlavy
ve věci podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Jihlavy a to jednorázově, v souvislosti
s akcí Docela malý festival.
Rada pověřuje předsedu rady Vladimíra Mátla, ekonomku sdružení Radku Gabrielovou a
členku rady Mgr. Alenu Hromádkovou podpisem žádosti, bude-li to nutné. Rada požádala
Mgr. Hromádkovou, aby radu informovala o výsledku jednání na příštím zasedání. Tento
zápis bude vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží Mgr. Hromádková jako
doklad o pověření.
Hlasování :
PRO : 5, PROTI : 0, ZDRŽELO SE : 0
Další body k projednání navrženy nebyly. Rada ukončila své zasedání.
Vladimír Mátl, předseda, v.r.
Lucie Coufalová, člen rady, v.r.
Mgr. Alena Hromádková, člen rady, v.r.
Radka Gabrielová, ekonom, v.r.
Soňa Janderková, revizor, v.r.
Zapsala : Radka Gabrielová

