
Záznam z     jednání ČLENSKÉ (  PLENÁRNÍ) SCHŮZE OSRPDŠ  

PŘI ZŠ V     NOVÉM  HRÁDKU –  6. ŘÍJNA 2011  

Závěry z     jednání výboru OSRPDŠ:  
•Výbor  OSRPDŠ  navrhuje  plenární  schůzi  ke  schválení  výroční  zprávu  (je  přílohou  zápisu) 

a zprávu o stavu pokladny (je přílohou zápisu) a rozpočet včetně nově vybíraných příspěvků: 
cca  15.000,-Kč  na  sportovní  potřeby  a  knihy;  10.000,-Kč  na  provozní  zálohy  k pořádání 
společenských akcí,  zbylá  částka  na podporu  výuky –  dopravné,  vstupné žáků  na kulturní 
a podobná představení, drobné dárky absolventům.

•Výbor  OSRPDŠ  navrhuje  ke  schválení  výši  příspěvků  ve  stejné  výši,  jaká  byla  v minulém 
školním roce:

o 100,-Kč  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 50,-Kč  za dítě na podporu využívání textových materiálů reprografického charakteru ve 
výuce,

•Výbor OSRPDŠ projednal změny ve složení a dává členské schůzi na vědomí, že novým členem 
výboru je za 1. třídu pan Bohadlo, vyzval 2. třídu k oznámení nového zástupce.

•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 vyzval rodiče k účasti na přípravě plesu 
•Výbor  OSRPDŠ  projednal  způsob  vedení  účetnictví  a  poskytování  půjček  k realizaci  kurzů 

a programů  podle  ŠVP  ZŠ  a  poskytování  odměn  k zajištění  akcí  sdružení  a  odsouhlasil 
pokračovat stejným způsobem.

.
Členská schůze OSRPDŠ:

•Jednomyslně všemi přítomnými dle prezenční listiny odsouhlasila předloženou výroční zprávu a 
zprávu o stavu pokladny – přednesl předseda sdružení pan Dudášek, i rozpočet předložený 
výborem OSRPDŠ.

•Jednomyslně  všemi  přítomnými  dle  prezenční  listiny  odsouhlasila  výši  příspěvků  ve  výši 
navržené výborem SRPDŠ pro školní rok 2011/2012.

•Vzala na vědomí zprávu o složení výboru.
•Vzala na vědomí záměry školy a výboru OSRPDŠ na realizaci společných záměrů k naplnění 

školního vzdělávacího programu podle jednání výboru OSRPDŠ s vedením školy.

Informace paní Martínková  – pozvánka dětí i rodičů na cvičení i nácvik sletu Sokola.
Pan Holý informoval o lyžařském oddílu.

Informace ředitele školy:
• Rodiče  byli  opět  osloveni  ke  spolupráci  při  organizačním zajištění  plesu  i  k podpoře  plesu 

prostřednictvím sponzorských darů do plesové tomboly.
• Rodiče byli  požádáni o pomoc při zajišťování papíru do kopírek, případně jiného materiálu, 

který škole pomáhá šetřit finance na učební pomůcky, případně i další věci (psací stoly apod.)
• Škola má 144 žáků,  tedy méně než určují  školské předpisy.  Rozdíl  dotuje  zřizovatel.  Další 

výhled je sice optimistický, přesto škola pokračuje v propagační činnosti (letáky apod.)
• Personální zajištění školy z MD se vrátily p. uč. Matějková a Kubcová, v průběhu roku 2010/11 

nastoupil pan učitel Hilman. Všichni pracovníci školy jsou plně kvalifikovaní.
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• K  uplynulému  školnímu  roku  bylo  konstatováno,  že  škola  pokračovala  podle  školního 
vzdělávacího programu, a dařilo se udržet mimoškolní činnost. Pokračuje činnost zavedených 
kroužků; pokračuje práce školské rady ku prospěchu školy; žáci školy se velmi dobře umístili 
v mnoha soutěžích; 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 2011 projednává školská rada a po jejím souhlasu 
bude zveřejněna na internetových stránkách školy.

• Škola informuje o své činnosti na internetových stránkách (http://  www.zsnovyhradek.cz  ), v tisku 
a  jsou  aktualizovány  údaje  o  školství  na  internetových  stránkách  obce  Nový  Hrádek 
(http://www.novy-hradek.c  z  ).  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  informačního  letáku  ihned  při  zahájení  školního  roku 
2011/2012. Pro letošní rok byly opět stanoveny oblasti spolupráce a součinnosti s veřejností 
(akademie, vystoupení k  svátkům,  vystoupení pro seniory aj.). Naplánovány jsou i další akce 
(poznávací zájezd do  Drážďan aj.).

• Pokračuje  spolupráce  školy  se  zřizovatelem:  byla  provedena úprava  vnitřních  prostor  školy 
a elektroinstalace. Spolupráce pokračuje i v oblasti sběru surovin a třídění odpadů.

• Je pravidelně jednáno s rodiči VI. ročníku o souhlasu k testování na alkohol v případě podezření 
na  požití.  (Testování  je  prováděno  kalibrovaným  měřicím  přístrojem  s jednorázovým 
náustkem  v ředitelně  za  účasti  ředitele  a  dalšího  pedagogického  pracovníka,  rodiče  jsou 
bezprostředně seznámeni s výsledkem. Kde není souhlas s testováním neprovádí test škola, ale 
je vyžádána součinnost Policie ČR.)

• Bylo  pokračováno  v  realizaci  adaptačního  kurzu  pro  VI.  ročník  i  v realizaci  sportovně 
zaměřených akcí VIII. a IX. ročníku cíleně zaměřených na plnění tzv. průřezových témat ŠVP 
(člověk v mimořádných situacích, vzájemná tolerance a spolupráce ….).  Na adaptační kurz je 
již druhým rokem škole poskytnut grant, Na všechny uvedené aktivity je třeba nezapomenout 
v rodinných rozpočtech příštího roku (po dohodě ve třídách lze využít např. ceny ze soutěže ve 
sběru).

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

V Novém Hrádku 6. října 2011

Zapsali:
Karel Dudášek, předseda sdružení
Josef Petera, ředitel školy
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