
Zápis z 2.  zasedání školské rady  Základní Školy Nový Hrádek (volební 
období 2012-2015) konaného dne 4.10.2012 
 
Přítomni  :  viz. přiložená prezence  
 
Přizvaní hosté :   Mgr. Josef Petera  ředitel školy 
 
Všichni členové rady obdrželi společně s pozvánkou ze dne 20.09.2012 na zasedání 
písemné materiály předem v elektronické podobě k vyjádření ( viz.příloha mail. 
pozvánky) 
 
 
Usnesení č. 2/2012 ŠR ZŠ Nový Hrádek   
 
Školská rada Základní školy Nový Hrádek  na základě předložených písemných 
podkladů  a referátu ředitele školy Mgr.Petery schvaluje : 

 

 Výroční zprávu ZŠ Nový Hrádek za školní rok 2011/2012 

 Změnu školního řádu ve znění vyhlášky MŠMT č. 256/2012 Sb. účinné od 
23.7.2012, která doplňuje stávající znění vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. o 
základním vzdělávání a některých záležitostech plnění školní docházky. 

 Vnitřního řádu školní družiny -  jedná se o zvýšení stávající úhrady ve výši 
40 Kč na 50 Kč/měsíc projednané na zastupitelstvu městyse Nový Hrádek na 
20. zasedání dne 06.09.2012. 

 
Školská rada Základní školy Nový Hrádek  ukládá : 

 
1.) Předsedovi ŠR svolat do  konce měsíce června následujícího roku další 

zasedání školské rady. 

2.) Řediteli školy Mgr. Peterovi průběžně informovat předsedu a členy ŠR a to 
nejlépe formou zasílání elektronických zpráv do emailových schránek členů 
rady. 

3.) Řediteli školy Mgr. Peterovi zveřejnit výroční zprávu na www. stránkách školy 
v dohodnutém rozsahu. 

 

Školská rada Základní školy Nový Hrádek  na základě prezentace přítomného ředitele 
školy p. Mgr.Petery a společné diskuse členů rady  bere na vědomí : 

 
1.) informace o zájmové činnosti (kroužcích) po jejich zpoplatnění 

2.) informace o testování žáků 5. a 9. tříd 

3.) informace o práci školy a zapojení školy v projektech 



4.) informace o práci poradců a řešení preventivních programů 

5.) Připomínky a návrhy přítomných zástupců obce, pedagogického sboru a 
rodičů. 

 
 
Zapsal : předseda ŠR ZŠ Nový Hrádek : 
 
Bc. Pavel Bachura 
........................................................................................ 
 
 
 
Zápis ověřili členové rady : 
 
Předseda školské rady určil pro dnešní zasedání tyto ověřovatelé zápisu: 
 
p. Olga Langrová  
…………………………………………………………… 
 
p. Jiří Novotný  
…………………………………………………………… 
 
 
Prezenční listina ze zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek  dne ……………. 
 

Jméno a příjmení Podpis Poznámka 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Omluveni : 


