
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ HRADY KONANÉ DNE 2.11.2017 
Přítomni (bez titulů): 
Jaroslav Brácha, Michal Jarolímek, David Kaftan, Markéta Kypetová, Tomáš Rolínek, Jana Štorová, 
Ivana Pelechová 
Omluveni (bez titulů): 
Marie Holakovská, Václav Švarc 
 
Hosté (bez titulů):  
ředitel školy Karel Kříha, starosta města Nové Hrady Vladimír Hokr 
 
Program zasedání:  
1. projednání výroční zprávy o činnosti školy 
2. různé 
 
Hlasování o předloženém programu jednání Školské rady Základní školy Nové Hrady: 
pro: 6  proti: 0  zdrželi se: 0  Program jednání byl schválen 
 

1. Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ Nové Hrady za školní rok 2016/2017 

Členové školské rady se vyjadřovali k obsahu výroční zprávy. Nejprve diskutovali část 
věnovanou výsledkům testování žáků IX. třídy (příloha III) provedené Českou školní inspekcí. 
Kaftan uvedl, že způsob prezentace výsledků neumožňuje laikovi jednoduchým způsobem 
interpretovat, jak si naši žáci vedou v celorepublikovém měřítku. Ředitel informoval radu, že 
výsledky testování jsou předložené ve  formě, v jaké byly obdržené z České školní inspekce. 
Kaftan přesto požádal ředitele školy, aby se pokusil získat od ČŠI detailnější informace a 
zpracoval výsledky ve srozumitelnější formě, která by vhodně komunikovala dosažené 
výsledky, které byly hodnoceny přítomnými velmi kladně. 
Další podněty mířily na rozbor hospodaření za rok 2016. Členové rady ocenili detailnější 
formu prezentace údajů o hospodaření školy v porovnání s loňskou výroční zprávou. Zároveň 
se však kriticky vyjádřili k úplnosti rozboru hospodaření. Jarolímek upozornil na chybějící 
položky nákladů v souhrnné tabulce. Kaftan poukázal na chybnou prezentaci rozdílu nákladů 
i výnosů mezi lety 2015 a 2016. Ředitel školy přislíbil urychlené zjednání nápravy. 
Diskuze se pak věnovala příloze II výroční zprávy – přehledu klasifikace školy a to konkrétně 
velkému množství případů žáků VII. A., kteří celkově neprospěli. Zároveň bylo vysoce 
oceněno, že ve sloučené VI. A. prospělo 9 žáků s vyznamenáním. 

 
Schvalování výroční zprávy o činnosti ZŠ Nové Hrady za školní rok 2016/2017 
pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 0  Výroční zpráva byla schválena 

 
2. Různé 

Členové rady hodnotili dopad informační schůzky zorganizované na počátku školního roku. 
Členové rady se po delší rozpravě s ředitelem školy i mnohých příspěvcích starosty Hokra 
shodli na tom, že konání takové schůzky je obecně žádoucí i v příštím roce. 
Nejpravděpodobněji proběhne schůzka v prvních týdnech školního roku 2018/2019 a bude 
organizována pro rodiče žáků 1. i 2. stupně ZŠ Nové Hrady. 
Závěrem starosta Hokr poděkoval přítomným členům za jejich práci ve školské radě 
v uplynulých třech letech. Předseda Kaftan se k poděkování připojil a popřál řediteli ZŠ Nové 
Hrady mnoho tvůrčích úspěchu při spolupráci s nově zvolenou školskou radou. 

 
Zapsal: Mgr. David Kaftan, PhD. 
V Nových Hradech dne 2.11. 2017 


