
 
 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ HRADY KONANÉ DNE 10.11.2015  
Přítomni (bez titulů):  
Marie Holakovská, Michal Jarolímek, David Kaftan, Tomáš Rolínek, Václav Švarc, Šárka Dibďáková, Ivana 
Pelechová 
Omluveni (bez titulů):  
Jaroslav Brácha, Jana Štorová 
 
Hosté (bez titulů):  
Karel Kříha, ředitel školy  
 
Program zasedání:  
1. schválení zápisu z jednání rady ze dne 25.6.2015 
2. projednání výroční zprávy o činnosti školy 
3. diskuse o úkolech projednávaných na minulém jednání 
4. různé - diskuze o úloze členů školské rady při podpoře excelence školy v oblastech odpovídající jejich 
odbornosti či zájmu 
 
Hlasování o předloženém programu jednání Školské rady Základní školy Nové Hrady: 
pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 0  Program jednání byl schválen 
 
1. Schválení zápisu z jednání ŠR z 25.6.2015 
 
Schvalování zápisu z jednání Školské rady Základní školy Nové Hrady ze dne 25.6.2015: 
pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 0  Zápis byl schválen 
 
2. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Nové Hrady za školní rok 2014/2015 
Ředitel školy informoval o obsahu výroční zprávy a zodpověděl otázky týkající se dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a podal informace o hospodaření ZŠ (úspora energií). 
Pro: 7, proti:0, zdrželi se:0. Výroční zpráva byla schválena. 
 

3. Diskuse o úkolech projednávaných na minulém jednání. 
Vyjádření zástupce města k otázce tabakismu. P. Jarolímek se vyjádřil v tom smyslu, že město nemá možnost 
toto ovlivnit. Školská rada doporučuje městu upozornit prodejce tabákových výrobků, že prodej tabákových 
výrobků nezletilým bude z jejich strany sledován a může mít vliv na jejich pronájemní smlouvu nebo budou 
z jejich strany podávány podněty na obchodní inspekci. Ředitel školy informoval, že ve škole probíhá osvěta 
týkající se škodlivosti kouření. Metodička prevence může zintenzivnit proškolování dětí, je třeba tuto otázku 
infiltrovat i do ostatních vyučovacích předmětů (biologie, člověk a zdraví, tělesná výchova). 
  
4. Různé  
D. Kaftan vznesl otázku, jak si jednotliví členové představují svou úlohu ve školské radě. Jaké jsou jejich 
ambice a v jaké oblasti by chtěli pracovat. P. Kaftan by pracoval v oblasti přírodních věd. P. Holakovská 
informovala o tom, že se školou již léta spolupracuje v oblasti ochrany přírody. 
Proběhla diskuse na téma odcházení dětí do ZŠ v Petřikově nebo v Olešnici.  Dále ředitel školy informoval o 
letních školách, kdy bylo řečeno, že děti základní školy se neúčastní letních škol. 
Na dotaz p. Kaftana ředitel školy informoval o tom, že lze podle možnosti měnit rozložení předmětů, ale 
preference určitého předmětu je vždy na úkor ostatních předmětů. 
Na dotaz p. Švarce ředitel školy informoval, že momentálně není aktivní spolupráce se základní školou 
v Rakousku. Škola není zapojena do žádného grantu, který by tuto spolupráci podporoval a ani v Rakousku 
není o tuto spolupráci zájem bez grantové podpory. 
P. Jarolímek slíbil monitorovat grantové možnosti jazykové výuky zdejších dětí rodilými mluvčími. 
 
 
 
Zapsala: Šárka Ďibďáková, DiS.  
V Nových Hradech dne 10.11. 2015 


