
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ HRADY KONANÉ DNE 25. 6. 2015 
 
Přítomni (bez titulů): 
Jaroslav Brácha, Marie Holakovská, Michal Jarolímek, David Kaftan, Tomáš Rolínek, Jana Štorová 
 
Omluveni (bez titulů): 
Šárka Dibďáková, Ivana Pelechová, Václav Švarc 
 
Hosté (bez titulů): 
Karel Kříha, ředitel školy 
 
Program zasedání: 
1. schválení zápisu z jednání ŠR z 27.5.2015 
2. návrh termínu příštího, poprázdninového jednání, společně s diskuzí nad návrhy na náplň jednání 
3. organizační změny, návrhy na změnu jednacího řádu ŠR 
4. různé: zhodnocení současného obsahu webových stránek školy 
 
Hlasování o předloženém programu jednání Školské rady Základní školy Nové Hrady: 
pro: 6  proti: 0  zdrželi se: 0  Program jednání byl schválen 
 
1. Schválení zápisu z jednání ŠR z 27.5.2015. 
 
Schvalování zápisu z jednání Školské rady Základní školy Nové Hrady ze dne 27.5.2015: 
pro: 6  proti: 0  zdrželi se: 0  Zápis byl schválen 
 
2. Návrh termínu příštího jednání ŠR a návrhy náplně tohoto jednání. 
Pokud nenastane potřeba řešit neodkladné záležitosti, příští jednání proběhne na konci října tak, aby 
rada mohla v zákonné lhůtě schválit výroční zprávu za školní rok 2014-15 která jí bude předložena 
ředitelem školy do 15. října 2015. Přesný termín jednání bude vyhlášen v takovém časovém 
předstihu, který umožní účast i dostatečnou přípravu členů rady i pozvaných hostů. 
Proběhla diskuze o možnostech součinnosti školy, školské rady a zastupitelů města při prevenci a 
omezování rizikového chování a sociálně nežádoucích jevů u žáků školy, především agresivního 
chování a zneužívání návykových látek nezletilými žáky. Školská rada pověřila člena rady Jarolímka, 
aby podpořil rozhodný postup městského zastupitelstva proti tabakismu žáků školy tím, že bude 
využito maximálních zákonných postihů pro prodejce tabákových výrobků nezletilým. 
 
3. Organizační změny, návrhy na změny jednacího řádu ŠR 
Předseda rady Kaftan inicioval diskuzi o podobě jednacího řádu rady. Proběhla debata o organizaci 
vlastních jednání rady, připomínkování zápisů z jednání a nezbytnosti svolávat jednání s předstihem 
tak, aby se jednání mohlo zúčastnit co nejvíce členů rady i pozvaných hostů. Od příštího jednání, kdy 
bude přítomna zapisovatelka Dibďáková, bude zápis z jednání pořízen a schválen na místě na konci 
jednání rady. 
 
4. Různé 
Místopředseda Rolínek referoval o splnění úkolu, jímž byl pověřen na minulém jednání rady. Ve 
spolupráci se zástupkyní ředitele Štorovou a v součinnosti s ředitelem školy zajistil zpřístupnění 
většiny zápisů ŠR i dalších souvisejících dokumentů na webových stránkách školy. Uvedl, že všechny 
zápisy jsou zpracované a brzy se na www stránkách školy objeví všechny. Aktualizovaný jednací řád 
ŠR je již vyvěšen, stránky byly také rychle naplněny aktuálními informacemi. Členové rady společně 
vyjádřili uspokojení nad současným stavem www stránek Základní školy Nové Hrady. 
Člen rady Jarolímek informoval o potřebě vypracování koncepce, místního akčního plánu pro 
financování investic, vybavení pro zvýšení kvality výuky, inovace ve vzdělávání a dalších aktivit. 



Vypracování plánu je nezbytnou podmínkou možnosti financovat tyto plánované akce z evropských 
fondů a to až do roku 2020. Ředitel školy Kříha ujistil členy ŠR o své připravenosti k vypracování 
podkladů v součinnosti s odborem školství v Trhových Svinech, který je koordinátorem přípravy 
místního akčního plánu. 
Všichni zúčastnění členové rady souhlasili se zveřejněním svých kontaktních emailů na www 
stránkách Základní školy Nové Hrady. ŠR pověřuje tímto zástupkyni ředitele Štorovou, aby níže 
uvedené emailové adresy zveřejnila v příslušné sekci www stránek Základní školy Nové Hrady. 
 
Jaroslav Brácha <jarbra@centrum.cz> 
Michal Jarolímek <novnos@tiscali.cz> 
David Kaftan <david.kaftan@prf.jcu.cz> 
Tomáš Rolínek <tomas.rolinek@seznam.cz> 
Jana Štorová <zsnh@volny.cz> 
 
 
 
Zapsal: Mgr. David Kaftan, PhD. 
 
 
V Nových Hradech dne 25. 6. 2015 


