
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ HRADY KONANÉ DNE 27. 5. 2015 
 
Přítomni (bez titulů): 
Jaroslav Brácha, Šárka Dibďáková, Michal Jarolímek, David Kaftan, Ivana Pelechová, Tomáš Rolínek, 
Jana Štorová, Václav Švarc 
 
Omluveni (bez titulů): 
Marie Holakovská 
 
Hosté (bez titulů): 
Karel Kříha, ředitel školy 
 
Program zasedání: 
1. Stanovení jednacího řádu ŠR. 
2. Volba předsedy ŠR. 
 
Ředitel školy uvítal členy školské rady (ŠR) na jejím prvním zasedání. Dále na žádost matky 
poškozeného informoval o řešení kázeňských přestupků žáka 7A, který poranil svého spolužáka 
nožem. 
 
1. Stanovení jednacího řádu ŠR. 
Role zapisovatele a skrutátora se ujal Kaftan. Ten také navrhl doplnění Jednacího řádu ŠR o podmínku 
usnášeníschopnosti. Přítomní členové rady společně zformulovali text a navrhli doplnit čl. VI 
Jednacího řádu ŠR takto: "Školská rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech 
svých členů." 
 
Hlasování o změně Jednacího řádu Školské rady Základní školy Nové Hrady: 
pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0  Návrh na doplnění byl schválen. 
 
Dále bylo hlasováno o Jednacím řádu ŠR 
 
Hlasování o Jednacím řádu Školské rady Základní školy Nové Hrady: 
pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0  Jednací řád ŠR byl schválen. 
 
2. Volba předsedy ŠR. 
Proběhla diskuze o potřebě zastoupení zákonných zástupců žáků, zástupců města i pedagogů ve 
vedení ŠR. 
 
Hlasování o místopředsedkyni Školské rady Základní školy Nové Hrady z řad zástupců města Mgr. 
Marie Holakovské: 
pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0 
Mgr. Marie Holakovská byla zvolena místopředsedkyní ŠR. 
 
Hlasování o místopředsedovi Školské rady Základní školy Nové Hrady z řad pedagogů Mgr. Tomáše 
Rolínka: 
pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 1 
Mgr. Tomáš Rolínek byl zvolen místopředsedou ŠR. 
 
Hlasování o předsedovi Školské rady Základní školy Nové Hrady z řad zákonných zástupců žáků Mgr. 
Davida Kaftan, PhD.: 
pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 1 
Mgr. David Kaftan, PhD. byl zvolen předsedou ŠR. 



 
3. Ostatní 
Předseda ŠR Kaftan inicioval diskuzi o nutnosti aktualizace webových stránek školy. Místopředseda 
ŠR Rolínek byl pověřen, aby ve spolupráci se zástupkyní ředitele Štorovou a v součinnosti s ředitelem 
školy zajistil zpřístupnění všech zápisů ŠR i dalších souvisejících dokumentů na webových stránkách 
školy. Předseda ŠR zajistí předání aktuálních zápisů zástupkyni ředitele školy Štorové do 14 dnů ode 
dne jednání ŠR. Na příštím zasedání bude rozhodnuto o zveřejnění kontaktních emailů na vedení, 
popřípadě další členy ŠR z důvodu zpřístupnění kontaktů veřejnosti. Zástupce ŠR z řad zákonných 
zástupců žáků Švarc požádal o zveřejňování aktuální poptávky pracovních pozic na místa učitelů na 
webových stránkách školy a dalších pracovních pozic na stránkách města Nové Hrady. 
Zástupce ŠR Švarc se jménem několika rodičů informoval na personální obsazení pedagogů ve 
školním roce 2015/2016. Informace podala zástupkyně ředitele školy Štorová. 
Na návrh zástupce ŠR Švarce vyjádřila ŠR pochvalu zástupkyni ředitele školy Štorové za úspěchy žáků 
dosažené v pěveckých soutěžích ve školním roce 2014-15. 
 
 
Zapsal: Mgr. David Kaftan, PhD. 
 
V Nových Hradech dne 27. 5. 2015 
 
 
Schváleno dne 25.6.2015 


