
Zápis z pátého  zasedání školské rady  Základní Školy Nový Hrádek konaného 24.6.2008 

 

Přítomni  :  viz. přiložená prezence  

Přizvaní hosté :   Mgr. Josef Petera  ředitel školy 

Všichni členové rady obdrželi společně s pozvánkou na zasedání  písemné materiály 

v elektronické podobě na své uvedené mailové adresy předem k vyjádření  : 

 Dodatek Školního řádu ZŠ N. Hrádek (úpravy vyvolané zejména některými negativy, 

které se projevily hlavně v 6. ročníku; další rozšíření dozorů, technické úpravy 

provozu a vstupu do školy) 

 Změna Vnitřního řádu školní družiny N. Hrádek (z tzv. notýsků přecházíme na 

omluvenky stejného typu jako ve škole). Změny jsou v Článku II. bodě 3 + navazující 

nová Příloha č. 2  

 Změny od nového školního roku (aktivity s OSRPDŠ – pitný režim, změny termínů 

třídních schůzek OSRPDŠ, změny v lyžařském výcviku a dalších obdobných 

plánovaných aktivitách) 

 

Usnesení č.5/2008 ŠR ZŠ Nový Hrádek   

 

Školská rada Základní školy Nový Hrádek  na základě předložených písemných podkladů  a 

referátu ředitele školy Mgr.Petery schvaluje : 

 

1. Dodatek Školního řádu ZŠ N. Hrádek (úpravy vyvolané zejména některými 

negativy, které se projevily hlavně v 6. ročníku; další rozšíření dozorů, 

technické úpravy provozu a vstupu do školy) 

2. Změnu Vnitřního řádu školní družiny N. Hrádek (z tzv. notýsků přecházíme na 

omluvenky stejného typu jako ve škole). Změny jsou v Článku II. bodě 3 + 

navazující nová Příloha č. 2  

 

Školská rada Základní školy Nový Hrádek  ukládá : 

1.)  Předsedovi ŠR V.Voltrovi svolat do  konce měsíce října 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.) 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  dalším postupu stavebních úprav školy a přilehlého prostranství. Největší 

prioritou ve stavebních úpravách  je realizace prostor pro školní družinu , které by 

vyhovovali platným hygienickým předpisům. 

2.) Změny od nového školního roku (aktivity s OSRPDŠ – pitný režim, změny termínů 

třídních schůzek OSRPDŠ, změny v lyžařském výcviku a dalších obdobných 

plánovaných aktivitách) 

3.) Rozpočet  a hospodaření školy   

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

 

Zapsal : V. Voltr  předseda ŠR ZŠ Nový Hrádek : 

 

 

 


