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Záznam z jednání – ČLENSKÉ (PLENÁRNÍ) SCHŮZE OSRPDŠ PŘI ZŠ V NOVÉM  

HRÁDKU –  18. ZÁŘÍ 2008 

Závěry z jednání výboru OSRPDŠ: 

 Výbor OSRPDŠ navrhuje členské schůzi odsouhlasit změnu stanov: vypustit slova „1. třídy“ na 

konci bodu č. 2 v článku III. Členství  (důvodem je skutečnost, že do školy přicházejí žáci 

nejen v 1. třídě, ale i ve vyšších ročnících  a text je tak pro vstup rodičů starších přibylých žáků 

do OSRPDŠ zavádějící, respektive nesprávně formulovaný)  

 Výbor OSRPDŠ navrhuje plenární schůzi ke schválení výroční zprávu (je přílohou zápisu) a 

zprávu o stavu pokladny:  stav hotovosti k 31.8.2008 činí Kč  19.756,--, (příjmy za uplynulé 

období činí Kč 34.186,50 výdaje Kč 36. 377,--  předcházející  zůstatek byl Kč 21.946,30) a 

rozpočet:  11.000 na výpočetní techniku pro žáky,  11.000 na provozní zálohy k pořádání 

společenských akcí, zbylá částka na podporu výuky – dopravné, vstupné žáků na kulturní a 

podobná představení. 

 Výbor OSRPDŠ navrhuje ke schválení výši příspěvků ve stejné výši, jaká byla v minulém 

školním roce:  

o Kč 100,- za rodinu na podporu výchovných a vzdělávacích činností školy (tj. zejména 

na kulturní, sportovní  a společenské akce pro děti a podporu rozvoje výpočetní 

techniky k výuce ve škole), 

o Kč 50,- za dítě na podporu využívání textových materiálů reprografického charakteru 

ve výuce, 

o cca Kč 50,- za každé dítě účastné práce v kroužku na podporu zájmové činnosti dětí (tj. 

na materiální zajištění činnosti kroužku, konkrétní výše se bude odvíjet od charakteru 

práce jednotlivých kroužků). 

 Výbor OSRPDŠ projednal změny ve složení a dává členské schůzi na vědomí, že novým 

členem výboru je za 1. třídu p. Linhartová Marcela,  

 Výbor OSRPDŠ se usnesl pokračovat ve spolupráci se ZŠ v dosavadní formě a rozsahu, tj. 

podpora činnosti podle platných Stanov a to zejména se zaměřením na výše uvedené oblasti. 

 Výbor OSRPDŠ se usnesl zahájit přípravu organizace plesu na samostatném zasedání 6. 

listopadu v 16:30 v základní škole  (termín plesu byl stanoven pořadateli již na loňském plese 

na 28. 2. 2009 – důvodem byla potřeba objednat hudbu na další rok již na tomto plese). Ples 

bude zajišťován v součinnosti  oběma školami v Novém Hrádku a oběma SRPDŠ. 

 Výbor OSRPDŠ se usnesl pokračovat ve vedení evidence příjmů a výdajů dosavadním 

způsobem tj. bez zřizování živnostenského listu, protože činnost sdružení je nezisková a není 

vykonávána za účelem zisku. Výbor sdružení se usnesl poskytnout v naléhavých případech 

krátkodobou půjčku, která by řešila jinak ohroženou účast žáka na školou pořádané akci. 

Podmínky poskytnutí půjčky stanoví výbor v dohodě se zákonným zástupcem žáka. Výbor 

sdružení se usnesl uvolnit přiměřenou částku na odměnu za pomoc sdružení při zajištění  

činností prováděných cizími osobami pro sdružení. Poskytnutí je podmíněno souhlasem výboru 

sdružení. 

 Výbor OSRPDŠ se usnesl otevřít jednání rodičů se školou o  možnosti nastavit pro příští školní 

rok rozvrh hodin s 6 vyučovacími hodinami v dopoledním bloku a omezením odpolední výuky. 

Členská schůze OSRPDŠ: 

 Jednomyslně všemi přítomnými dle prezenční listiny odsouhlasila změnu stanov sdružení, jak 

bylo výborem sdružení navrženo. 

 Jednomyslně všemi přítomnými dle prezenční listiny odsouhlasila předloženou výroční 

zprávu, zprávu o stavu pokladny, rozpočet. 

  Jednomyslně všemi přítomnými dle prezenční listiny odsouhlasila výši příspěvků ve výši 

navržené výborem SRPDŠ pro školní rok 2008/2009. 

 Vzala na vědomí zprávu o složení výboru 

 Vzala na vědomí  způsob financování a vedení evidence příjmů a výdajů sdružení, možnost 

poskytování půjček a odměn. 

 Vzala na vědomí záměry školy a výboru OSRPDŠ na realizaci společných záměrů k naplnění 

školního vzdělávacího programu podle jednání výboru OSRPDŠ s vedením školy. 
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Informace ředitele školy: 

 Ředitel školy poděkoval všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do spolupráce se školou 

v uplynulém školním roce. Zejména šlo o  ples, který byl velmi zdařilý a finančně 

nejúspěšnější za všech 8 let pořádání. Dále se jednalo o pomoc při opravě zdi u školního hřiště 

a další sponzorské aktivity k materiálnímu zajištění výuky. 

 Rodiče byli opět osloveni ke spolupráci při organizačním zajištění plesu i k podpoře plesu 

prostřednictvím sponzorských darů do plesové tomboly.  

 Ředitel školy jménem školy a zřizovatele požádal rodiče o pomoc s úpravou zbylé části zdi na 

obou stranách přístupové cesty ke škole podél hřiště. Je předpoklad, že bude realizováno buď 

na podzim nebo na jaře v tomto školním roce. 

 Rodiče byli požádáni o pomoc při zajišťování papíru do kopírek, případně jiného materiálu, 

který škole pomáhá šetřit finance na učební pomůcky. 

 Škola má 154 žáků, tedy stav zhruba jako v minulém školním roce, další výhled je sice 

nepříznivý pro školní rok 2009/2010 (hodně odkladů), pak by se však situace měla zlepšovat  

 Personální zajištění školy bylo na minulé členské schůzi prezentováno jako stabilizované, 

bohužel v průběhu školního roku došlo ke změnám. Pro letošní školní rok bylo možno jednat  

s větším předstihem a pg sbor je zajištěn postupnými nástupy nových členů již od května 2008. 

Noví členové sboru představeni (sl. Bínová, Flegrová, paní Halásková, Prázová) + pokračují 

v průběhu uplynulého roku přijatí (sl. Frintová, p. Drahoňovský).  

 K uplynulému školnímu roku bylo konstatováno, že se podařilo zahájit práci podle  školního 

vzdělávacího programu, udržet mimoškolní činnost. Pokračuje činnost zavedených kroužků; 

pokračuje práce školské rady ku prospěchu školy; ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo 

získat další techniku pro modernizaci výuky (kuchyňka); žáci školy se velmi dobře umístily 

v mnoha soutěžích okresního ale i krajského významu; bylo realizováno skutečně velké 

množství akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru. Hlavní výčet akcí je 

součástí „Výroční zprávy Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod“, kterou v říjnu 2008 

projednává školská rada a po jejím souhlasu bude zveřejněna na stránkách školy. 

 K rozšíření spolupráce byla připomenuta možnost vedení zájmových kroužků nejen učiteli, lze 

sjednat dohodu s rodiči, kteří by měli o takové naplnění volného času zájem a zpestřili tak 

možnosti vyžití pro děti. K tomu podána informace o možnostech zájmové činnosti v N. Městě 

nad Metují (letáky na hokej, krasobruslení + činnosti v Domě dětí podle zápisníčku předaného 

všem dětem). 

 Škola informuje o své činnosti na internetových stránkách (http://www.zs.novy-hradek.cz), 

v tisku a jsou aktualizovány údaje o školství na internetových stránkách obce Nový Hrádek 

(http://www.novy-hradek.cz). Na stránkách školy jsou zveřejňovány i všechny důležité 

dokumenty školy a informace o činnosti školy. Informace o organizaci školního roku byla 

rodičům rovněž předána formou modrého informačního letáku ihned při zahájení školního 

roku 2008/2009. Pro letošní rok byly opět stanoveny oblasti spolupráce a součinnosti 

s veřejností (akademie, vystoupení k vánočním svátkům a vánoční výstava,  vystoupení pro 

seniory  v domově důchodců a další). Naplánovány jsou i další akce (poznávací zájezd do  

Berlína). Nicméně je třeba zdůraznit, že po zkušenostech z minulého školního roku byla 

provedena redukce nadstandardních činností, protože si uvědomujeme, že dalším neúměrným 

zvyšováním společenských a kulturních aktivit by sice rostlo povědomí veřejnosti o práci 

školy, ale mohlo by dojít k omezování vlastní školní práce, což rozhodně nechceme 

 Pokračuje spolupráce školy se zřizovatelem: je realizována půdní vestavba nových učeben 

(stavební práce budou v tomto školním roce dokončeny, vlastní vybavení a tím uvedení do 

provozu bude záležet na rozpočtu školy pro rok 2009; pokračuje rekonstrukce hřiště, jsou 

realizovány další práce k úpravě pozemků v okolí školy s výhledem jejich využívání školou a 

to za spolupráce školy a obce. Spolupráce pokračuje i v oblasti sběru surovin a třídění odpadů. 

 Negativní jevy ve škole – zaznamenané projevy sklonů k šikanování, zjištěný alkohol u 

nezletilých dětí. Škola reagovala na všechna negativa: 

o po šetření Policie ČR a spolupráci se sociálním odborem jeden žák odešel do nápravného 

zařízení 

http://www.zs.novy-hradek.cz/
http://www.novy-hradek.cz/
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o byl zpracován dodatek školního řádu a vymezeny některé nejasnosti v hodnocení žáků ze 

strany školy, respektive závazně stanovena dříve nepsaná pravidla.  

o byla připravena nová forma zahájení práce v šestém ročníku (tj. 1. ročníku 2. stupně) 

s cílem navození správného přátelského klima ve třídě. Zkušenosti jsou zatím velmi dobré, 

takže v tomto chceme pokračovat i příštích 6. třídách. 

o pokračovat chceme na celém II. stupni. Tradiční školní výlety, které nemají předem natolik 

vymezenou obsahovou náplň, aby pomáhaly plnění školního programu (naplňování 

klíčových kompetencí stanovených v rámcovém vzdělávacím programu MŠMT) budou 

nahrazovány cíleně zaměřenými soustředěními se sportovním zaměřením a zaměřením na 

plnění tzv. průřezových témat ŠVP (člověk v mimořádných situacích, vzájemná tolerance a 

spolupráce ….).   

o konkrétně bude realizován povinný lyžařský kurz v 7. ročníku a to nejen na Novém 

Hrádku, ale v případě nedostatku sněhu v Olešnici v O. h. (organizace se předpokládá: 

pondělí, středa, pátek jen dopoledne s návratem a možností oběda v Novém Hrádku, úterý a 

čtvrtek celodenní lyžování se zajištěním teplého jídla u sjezdovky. Doprava linkovými 

autobusy, možnost úschovy lyží bezplatně v Olešnici, cena skipasu srovnatelná s cenou na 

N. Hrádku. Existuje zde možnost zapůjčení lyží v půjčovně).  

o dále bude realizován povinný sportovní kurz zaměřený na cyklistiku nebo vodní sporty v 8. 

ročníku a sportovně-branný pobyt v 9. ročníku 

o výhodou těchto akcí je maximální naplnění času, malý volný prostor pro negativní projevy, 

smluvní zajištění  s agenturami včetně lékařské pomoci apod. Cena v 6. ročníku je kolem 

1,5 tisíce korun, cena lyžařského kurzu je předpokládána i s dojížděním do Olešnice kolem 

2 tis. korun (bez případného zapůjčení výbavy), cena dalších pobytů o něco málo vyšší. 

K úhradě je možno v individuálních případech jednat s výborem OSRPDŠ o poskytnutí 

krátkodobé půjčky. Je možno ve třídách dohodnout případné použití ceny ze soutěže ve 

sběru k částečné úhradě. Ke kompenzaci výdajů škola nebude organizovat další vícedenní 

školní výlety, ale pouze jednodenní výlety v blízkém regionu. Přesto bude třeba na úhradu 

akcí pamatovat a rodičům bylo navrženo průběžně spořit do třídního fondu. 

o V průběhu roku pořádané cíleně zaměřené exkurze mohou být podpořeny z prostředků 

OSRPDŠ 

o Ředitel školy vyjádřil stanovisko k závěrečným rozlučkovým večírkům 9. ročníků: škola 

není jejich organizátor ani účastník. Po zkušenostech z posledních let bylo zaměstnancům 

školy doporučeno se těchto akcí neúčastnit. Rodiče byli upozorněni na potřebu dohledu nad 

žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku, ale jsou stále nezletilí.   

 Třídní schůzky v roce 2008/2009 – klasická všech tříd 2. dubna 2009, IX. ročník k volbě 

povolání 5. listopadu 2008.  Zde budou sděleny podrobnosti k podávání 3 přihlášek (zatím 

sděleno, že škola zajistí distribuci přihlášek žákům, pokud si to bude většina rodičů přát, ale 

prodejem tiskopisů. Odesílá si žák sám na všechny 3 školy). Konzultace 1. středy v měsíci 

(mimo září a dubna) od 15:00 do 16:00 s třídními učiteli 

 Na třídních schůzkách bude projednána navrhovaná změna rozvrhu (doplnění dopoledního 

bloku o 6. vyučovací hodinu ve 2-3 dnech a tím snížení počtu dnů, kdy je odpolední vyučování 

s mezičasem (tzv. polední přestávkou). Rodiče, kteří se nedostaví na třídní schůzku 2. dubna 

2009 a nebude tak zaznamenáno jejich stanovisko, budou požádáni o písemné vyjádření. 

 Hodiny ředitele pro veřejnost:  1. středa v měsíci 15:30 až 18:00 

 Byla zopakována  informace o možnosti vyloučení dítěte ze stravování, pokud by porušovalo 

Provozní řád kuchyně při Mateřské škole v Novém Hrádku. Bylo sděleno stanovisko ředitele – 

stravování by bylo zajištěno nabídkou stravovat se ve veřejném zařízení za tržní ceny. + 

informace o způsobu vybírání stravného v hotovosti: vždy a pouze poslední 3 pracovní dny 

v měsíci od 6:30 do 15:30. Oznámení bude včas vyvěšeno na nástěnkách ve školní jídelně. 

 V závěru byli rodiče pozváni k prohlídce nově budovaných učeben. 

 

V Novém Hrádku 18. září 2008 

 

Zapsal Karel Dudášek, předseda sdružení 


