
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 29. 11. 2012  

 

Přítomni: Mgr. Marie Holakovská – místopředsedkyně školské rady 

                Mgr. Radek Sova 

                p. Šárka Dibďáková 

                Mgr. Tomáš Rolínek 

                Mgr. Kateřina Vítovcová  

                Mgr. Ivana Pelechová  

                Mgr. Jana Štorová, DiS.  

 

Nepřítomni: p. Květa Jarolímková – předsedkyně školské rady 

                    Ing. Pavel Trubač 

 

Dále přítomni: -- 

 

Program:  

 schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ Nové Hrady pro rok 2011/2012  

 schválení změn ve Školním řádu ZŠ Nové Hrady 

 

Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 29. 11. 2012:  

 

1) Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Nové Hrady pro rok 2011/2012, 

všichni přítomní členové hlasovali pro schválení. 

 Zároveň členové školské rady poděkovali pedagogům za jejich práci a pěkné 

výsledky žáků při reprezentování školy. 

 

2) Školská rada projednala návrh změn ve Školním řádu ZŠ Nové Hrady: 

 Ustanovení pro žáky: 

 10) „O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je nad žáky 

vykonáván dozor. Tito žáci se mohou v uvedenou dobu zdržovat jen v předem 

stanovených prostorách školních budov.“   

 Ustanovení č. 11 bylo vypuštěno v následujícím znění: „Žáci tráví hlavní 

přestávku ve venkovním prostoru u školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky“. 

 Ustanovení č. 24 doplněno: „O hlavní přestávce a v době čtvrté přestávky se 

mohou žáci volně pohybovat na té chodbě, ve které je umístěna třída, v níž 

budou mít příští vyučovací hodinu. V ostatních přestávkách mohou žáci být na 

chodbě pouze na základě svolení dozírajícího učitele. Prodlévání na schodech, 

mezi dveřmi a u zábradlí není z bezpečnostních důvodů povoleno. Přecházení 

žáků do jiných poschodí je povoleno jen ve zdůvodnitelných případech. 

V průběhu výuky není možné z personálních důvodů vykonávat dohled nad žáky 

v prostorách chodeb a toalet.“ 

 Ustanovení pro rodiče: 

 Před stávající ustanovení č. 10 a 11 vložen následující bod: Zákonní zástupci 

žáka jsou povinni neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít 

vliv na průběh vzdělávání žáka.  

Všichni přítomní členové hlasovali pro schválení uvedených změn. 

 

 

 



Zapsala: Mgr. Jana Štorová   

 

Schválila: Mgr. Marie Holakovská – místopředsedkyně školské rady 

 

 

V Nových Hradech dne 29. 11. 2012 

 


