
Školská rada Základní školy Nový Hrádek  ŠR ZŠNH 1 – 19.02.2015 
 

 Strana - 1 - (celkem 5) 

   

   ŠKOLSKÁ RADA  
     Základní školy Nový Hrádek  
 
 

Z Á P I S 
z 1. řádného zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek (volební období 2015 
– 2017) konaného dne 19.02.2015 ve sborovně základní školy od 14.30 hod.  

 
Účast členů školské rady na zasedání ŠR ZŠNH 1: 

 
     Příchod Odchod Účast 

1. Bc. Pavel Bachura 14:30               15:00 Plná 
2. David Bek 14:30 15:00 Plná 
3. Mgr. Lenka Dudášková 14:30               15:00 Plná  
4. MUDr. Lucia Hrnčířová 14:30               15:00 Plná 
5. Mgr. Alena Lokvencová  Neúčast omluvena 
6. Mgr. Martina Marková 14:30               15:00 Plná 
7. Jiří Novotný 14:30               15:00 Plná 
8. Mgr. Jana Soukupová 14:30               15:00 Plná 
9. Ing. Radek Světlík       Neúčast omluvena 

   
  
Účast ředitele základní školy: Mgr. Aleš Páv – celé zasedání 
 

 
 

Záznam a ověření zápisu ŠR ZŠNH 1: 
 
  
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Lucia Hrnčířová 
  
 Jiří Novotný 
 
Zapisovatel zápisu Bc. Pavel Bachura 

 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 



Školská rada Základní školy Nový Hrádek  ŠR ZŠNH 1 – 19.02.2015 
 

 Strana - 2 - (celkem 5) 

             
Čl. 1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 
 
1.1. Zahájení 
 
Pan ředitel zahájil 1. zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek a všechny přítomné členy 
školské rady přivítal. Z dnešního zasedání se z pracovních důvodu omluvil Ing. Radek Světlík a Mgr. 
Alena Lokvencová.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o první zasedání školské rady ve volebním období 2015 – 2017, bylo 
toto zasedání svoláno v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  
 
Dne 03.02.2015 byla všem členům emailem zaslána předběžná informace o konání školské rady a to: 
jeden termín v únoru a druhý termín v březnu, tak aby to vyhovovalo co největšímu poštu členů. 
Většinově bylo rozhodnuto o stanovení termínu na 19.02.2015. Dne 14.02.2015 byla všem členům 
odeslána předběžná pozvánka, včetně materiálů, které budou předmětem programu.  
 
Pan ředitel určuje ověřovateli dnešního zápisu: MUDr. Lucii Hrnčířovou a Jiřího Novotného a 
zapisovatele zápisu Bc. Pavla Bachuru. 
 

 
Čl. 2 – Schválení jednacího řádu 
 

2.1. Schválení jednacího řádu 

Pan ředitel sděluje, že v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 školského zákona je nutné, aby školská 
rada schválila svůj jednací řád pro období 2015 – 2017. Pan ředitel seznamuje členy školské rady 
podrobně s obsahem jednacího řádu. Bc. Bachura sděluje, že provedl mírné změny a doplnění. Jednací 
řád je součástí tohoto zápisu. Bc. Bachura navrhuje rozšířit program jednání o schválení dnešního 
programu. 
 
Pan ředitel navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 7 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 
Hlasování: pro návrh: 7      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 
 

K čl. 2.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 1- 1/2015 
ŠR ZŠ Nový Hrádek schvaluje jednací řád na období 2015 – 2017 uvedený v příloze č. 2/1 a zároveň 
schvaluje program zasedání dne 19.02.2015 v tomto rozsahu: 1)  Určení ověřovatelů zápisu školské 
rady, 2) Schválení jednacího řádu a programu zasedání, 3) Volba předsedy školské rady, 4) Stravování 
ve školní jídelně – reakce na dopis, 5) Přechody v blízkosti školy – odeslaná žádost městysi, 6) 
Diskuze a 7) Závěr. 

 
Čl. 3 – Volba předsedy 
 
3.1. Volba předsedy 

Pan ředitel sděluje, že v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 školského zákona školská rada si musí 
zvolit ze svého středu předsedu. Pan ředitel doporučuje Bc. Pavla Bachuru, který děkuje za projevenou 
důvěru a bude se snažit tuto činnost vykonávat zodpovědně. 
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Pan ředitel navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 7 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 
Hlasování: pro návrh: 6      proti návrhu: 0          zdržel se:  1 
 

K čl. 3.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 1- 2/2015 
ŠR ZŠ Nový Hrádek zvolila předsedu školské rady pro období 2015 – 2017 pana Bc. Pavla Bachuru. 

 
 
Čl. 4 – Stravování ve školní jídelně – reakce na dopis 
 

4.1. Stravování ve školní jídelně – reakce na dopis 

Pan ředitel předává slovo novému předsedovi školské rady. Předseda školské rady sděluje, že 
04.11.2014 byl zaslán emailem dopis (příloha č. 4/1 tohoto zápisu) do školní jídelny ohledně změny 
organizace stravování. Dne 17.12.2014 obdržel předseda ze školní jídelny odpověď (příloha č. 4/2 
tohoto zápisu).  
 
Předseda sděluje, že jistý posun ohledně změny v organizaci stravování byl započat. Navrhuje dopis 
vzít na vědomí tuto záležitost dále monitorovat a následně vyhodnotit za určité časové období. Pan 
ředitel dává svůj komentář k jednotlivým bodům dopisu ze školní jídelny. David Bek souhlasí 
s vyjádřením vedoucí školní jídelny. Pokud je k obědu zdravé jídlo, např. čočka, hrách apod…děti to 
nejedí. Mgr. Dudášková sděluje, že pokud je čočka na kyselo, odhlašuje si oběd a to se domnívá, že 
doma jí zdravě. Jiří Novotný sděluje, že stravovací návyky vychází již z domů. Některé děti si tak 
často nosí do školy různé brambůrky apod…pak neobědvají. MUDr. Hrnčířová sděluje, že její děti 
chodí domů hladové. David Bek dále sděluje dle osobního jednání v jídelně, že první stupeň tam 
problém není, např. polévky snědí skoro všichni, nicméně na druhém stupni již „funguje“ jaká si 
davová psychóza, stačí, že jeden si něco nevezme a nastává davový aspekt. Jiří Novotný sděluje své 
zkušenosti ze stravování v práci a výběr ze 4 jídel. Pan ředitel sděluje, že výběr ze dvou jídel v okolí je 
běžný. Doporučil by umístit chladírenský box do jídelny na jogurty apod. Pokud by děti měly zájem, 
mohly by si sami vzít a zbytečně neplýtvat s potravinami. 
David Bek by rád zlepšil dohled učitelů na veřejném prostranství mimo školu. Pan ředitel a paní Mgr. 
Dudášková sdělují, že v současné době nelze děti usměrňovat, nemají kompetence. Je to jiné než před 
20 lety. K učiteli si nikdo nedovolil. V dnešní době dochází na adresu učitelů k jistým vulgaritám, ale 
to je současnou dobou. 
MUDr. Hrnčířová sděluje, že pochopitelně vše nestojí jen na školní jídelně, problém zdravého 
stravování má své začátky i konce doma v rodině. Jiří Novotný srovnává stravovací školní režim za 
jeho školních dob. Nikdo nemohl si nic koupit v průběhu vyučování a pak taky snědl celý oběd. Pan 
předseda sděluje, že v dopise ze školní jídelny se neustále odkazuje na vnitřní řád ŠJ. Je třeba si 
uvědomit, že vyhláška má „silnější“ postavení právního předpisu než interní předpis ŠJ. Podle něho je 
určitý pokrok a v případě, že několikrát selhalo osobní jednání na téma stravování a jeho organizace ze 
strany pedagogického sboru, pak je přirozené, že nastoupí písemná forma. Není na tom nic špatného, 
nejde zde o to pranýřovat školní jídelnu to není cílem, ale vysvětlit určité požadavky. Je třeba čas i 
např. zažití programu při odečítání každého oběda a jeho plateb ze strany rodičů, kteří mají přístup na 
stav konta oběda a mohou tak regulovat z domova, zda-li je dostatek finančních prostředků. Nemělo 
by se stát, aby dítě odcházelo ze školní jídelny bez oběda, což se v lednu stalo jednou. 
Školská rada se většinou shodla, že dopis ze strany rady byl přínosem.  
    
 
Předseda navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 7 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 
Hlasování: pro návrh: 7      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 
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K čl. 4.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 1- 3/2015 
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí stanovisko školní jídelny ze dne 15.12.2014. 

 
Čl. 5 – Přechody v blízkosti školy – odeslaná žádost městysi 
 

5.1. Přechody v blízkosti školy – odeslaná žádost městysi 

Předseda informuje členy školské rady a pana ředitele, že dne 14.02.2015 byla odeslána emailem 
městysi žádost o projednání realizace případných přechodů či míst pro přecházení v blízkosti školy. 
Pan starosta dne 16.02.2015 emailem sdělil, že žádost obdržel a vše projedná v zastupitelstvu a s Bc. 
Kultem – dopravním inženýrem. Dopis pro městys je uveden v příloze č. 5/1 a rovněž i situační náčrty 
vložené do fotografie (příloha č. 5/2 a 5/3).  
David Bek informuje, že v pondělí 16.02.2015 již o přechodech jednalo zastupitelstvo a toto jednání 
bude dále pokračovat. 
 
Pan ředitel navrhuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 

Přítomno: 7 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 
Hlasování: pro návrh: 7      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 1- 4/2015 
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí odeslanou žádost předsedy ze dne 14.02.2015 ve věci možné 
realizace přechodů či míst pro přecházení v blízkosti základní školy. 
 
 
 
 
Čl. 6 – Diskuse 
 
 

Žádné dotazy 
 
 
 
 
ŠR Nový Hrádek Základní školy Nový Hrádek schvaluje Usnesení z  1. řádného zasedání školské 
rady konaného dne 19.02.2015 pod pořadovými čísly 1/2015 – 4/2015. 
 
 
 
 
Zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek bylo ukončeno v 15. hod. 
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Zapsal:   ..................................    
                   Bc. Pavel Bachura 
 
 
 
Ověřovatelé: ..........................................                   ................................................. 
                         MUDr. Lucia Hrnčířová    Jiří Novotný             

 

 

 

Prezenční listina ze zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek  dne 19.02.2015 
 
Jméno a příjmení Podpis Poznámka 
Bc. Pavel Bachura  

 
 

David Bek  
 

 

Mgr. Lenka Dudášková  
 

 

MUDr. Lucia Hrnčířová  
 

 

Mgr. Martina Marková  
 

 

Jiří Novotný  
 

 

Mgr. Jana Soukupová  
 

 

Mgr. Alena Lokvencová 
 

  

Ing. Radek Světlík 
 

  

Mgr. Aleš Páv 
 

 ředitel školy 

 


