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   ŠKOLSKÁ RADA  
     Základní školy Nový Hrádek  

 

 

Z Á P I S 

z 4. řádného zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek (volební období 2015 

– 2017) konaného dne 06.10.2016 ve sborovně základní školy od 15.00 hod.  

 
Účast členů školské rady na zasedání ŠR ZŠNH 4: 

 

     Příchod Odchod Účast 

1. Mgr. Pavel Bachura 15:00               15:30 Plná 

2. David Bek   Neúčast omluvena 

3. Mgr. Lenka Dudášková 15:00               15:30 Plná  

4. MUDr. Lucia Hrnčířová  Neúčast omluvena 

5. Mgr. Alena Lokvencová  Neúčast omluvena 

6. Mgr. Martina Marková 15:00               15:30 Plná 

7. Jiří Novotný  Neúčast omluvena 

8. Mgr. Jana Soukupová 15:00               15:30 Plná 

9. Ing. Radek Světlík 15:00               15:30 Plná 

   

  

 

 

 

Záznam a ověření zápisu ŠR ZŠNH 4: 

 
  

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Radek Světlík 

 Mgr. Lenka Dudášková   

  

  

 

Zapisovatel zápisu:    Mgr. Pavel Bachura 
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Čl. 1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 

 

1.1. Zahájení 

 
Pan předseda zahájil 4. zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek a všechny přítomné členy 

školské rady přivítal, včetně pana ředitele Mgr. Páva. Z dnešního zasedání se omlouvá David Bek, 

Mgr. Alena Lokvencová, MUDr. Lucia Hrnčířová a Jiří Novotný z pracovních důvodů. Pan předseda 

konstatuje, že i přes větší neúčast je dnešní zasedání školské rady usnášeníschopné.  
  
Dne 20.09.2016 byla všem členům v předstihu emailem zaslána předběžná informace o konání školské 

rady včetně materiálů, které budou předmětem programu. 

 

Pan předseda určuje ověřovateli dnešního zápisu: Ing. Radka Světlíka a Mgr. Lenku Dudáškovou. 

Zapisovatel dnešního zápisu je předseda. 

 

Čl. 2 – Schválení Výroční zprávy ZŠ Nový Hrádek 2015/2016 

 

2.1. Schválení výroční zprávy 2015/2016 

Pan předseda sděluje členům školské rady, že je nutné projednat a schválit předloženou výroční 

zprávu ZŠ Nový Hrádek a navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 

Hlasování: pro návrh: 5      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 

 

K čl. 2.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 4- 2/2016 
ŠR ZŠ Nový Hrádek schvaluje Výroční zprávu Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod za období 

2015/2016, zpracovanou na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ze dne 27. prosince 2004, kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění 

Vyhlášky č. 225/2009 Sb., vše v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Čl. 3 – Informace o práci školy a zapojení školy v projektech 

 
3.1. Informace o práci školy a zapojení školy v projektech 

Pan ředitel  nejdříve poděkoval celému učitelskému sboru, že nedošlo k žádným změnám v otázce 

přesunu  a změny míst ve škole a velmi si váží stávající situace v tomto směru. Sděluje, že škola se 

zúčastnila řady projektů: bude tzv. infrastruktura základních škol v podobě vylepšení školních dílen, 

učebny fyziky a chemie, projekt šablony, který se týká personálního rozvoje škol ve výši 543.000 Kč, 

vybavení školních dílen a personálu za 229.000 Kč, byly zakoupeny stavebnice merkur na zlepšení 

tvořivosti, grant na stmelení kolektivu (6.třída).  

Pan předseda poděkoval panu řediteli za jeho informace a navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 

Hlasování: pro návrh: 5      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 

 

K čl. 3.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 4- 3/2016 
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí informace ředitele školy, týkající se práci školy a její zapojení 

v projektech. 
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Čl. 4 – Informace o práci poradců a řešení preventivních programů 

 

4.1. Informace o práci poradců a řešení preventivních programů 

Pan předseda požádal Mgr. Dudáškovou o informace týkající se řešení preventivních programů. 

Mgr. Dudášková sděluje, že řešení těchto programů přebrala Mgr. Martina Marková, která sděluje 

následující: ve škole jsou pravidelné akce od 1 do 9. Třídy, projekty typu šikana, holocaust, škola 

spolupracuje s organizací prostor pro, 7. Ročník má v plánu lyžařský výcvik, 8. třída turistický, 9. třída 

outdorový, 3 a 4. třída plavecký výcvik a 6. třída posezení s rodiči za účasti okresní metodické 

prevence. 

 

Předseda poděkoval Mgr. Markové za její sdělení a navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 

Hlasování: pro návrh: 5      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 

 

K čl. 4.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 4- 4/2016 
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí informace o práci poradců a řešení preventivních programů. 

 

 

Čl. 5 – Organizační záležitosti 

 

5.1. Organizační záležitosti 

 

Pan předseda informuje, že školská rada by se měla sejít do konce března 2017, nicméně dle debaty 

školské rady vyplynul požadavek se sejít v listopadu ve věci organizačních záležitostí ve školní jídelně 

za účasti paní Rufferové. V této souvislosti odešle včas opět pozvánku. Dále by se měla zveřejnit 

výroční zpráva na internetu a v případě důležitých informací by měl pan ředitel informovat členy rady 

emailem.  

 

Pan předseda navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 

Hlasování: pro návrh: 5      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 

 

 

K čl. 5.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 4- 5/2016 
ŠR ZŠ Nový Hrádek ukládá: 

 

1.) Předsedovi ŠR svolat do konce měsíce března 2017 následujícího roku další zasedání školské 

rady. 

2.) Řediteli školy Mgr. Pávovi průběžně informovat předsedu a členy ŠR a to nejlépe formou 

zasílání elektronických zpráv do emailových schránek členů rady. 

3.) Řediteli školy Mgr. Pávovi zveřejnit výroční zprávu na internetových stránkách školy 

v dohodnutém rozsahu dnešního zasedání. 
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Čl. 6 – Diskuse 

 
6.1. Diskuse 

 
• V rámci čl. 5 došlo všech členů rady svolat další jednání školské rady do konce 

listopadu 2016 za účastí vedoucí školní jídelny paní Rufferové. 

• Pan předseda poděkoval všem přítomným členům rady a panu řediteli za jejich 

účast a bude se těšit na další jednání. 
 

 

 

ŠR Nový Hrádek Základní školy Nový Hrádek schvaluje Usnesení z  4. řádného zasedání školské 

rady konaného dne 06.10.2016 pod pořadovým číslem 2/2016 – 5/2016. 

 
 

Zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek bylo ukončeno v 15:30 hod. 

 

 

 

 

 
Zapsal:   ..................................    
                   Mgr. Pavel Bachura 
 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: ..........................................                   ................................................. 
                         Ing. Radek Světlík    Mgr. Lenka Dudášková  
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Prezenční listina ze zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek  dne 06.10.2016 

 

 

 

Jméno a příjmení Podpis Poznámka 

Mgr. Pavel Bachura  

 

 

David Bek  

 

 

Mgr. Lenka Dudášková  

 

 

MUDr. Lucia Hrnčířová  

 

 

Mgr. Alena Lokvencová  

 

 

Mgr. Martina Marková  

 

 

Jiří Novotný  

 

 

Mgr. Jana Soukupová   

 

Ing. Radek Světlík  

 

 

Mgr. Aleš Páv 

 

 ředitel školy 

 


