
   

Z jednání školské rady 

 
 
Školská rada při Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková 
organizace 
 
 

ZÁPIS  
z 1. zasedání školské rady konaného dne 24.1.2006 

 
Přítomní členové ŠR:  
ing.Bohumil Rundt, Anna Svobodová, Šárka Waldhauserová, Jarmila Vojkůvková, 
Mgr.Lenka Jalůvková, Mgr.Alena Gomolová 

  
Ostatní:  
ředitelka ZŠ Mgr. Helena  Nováková 

 

            Program:       

 Zahájení 

 Schválení jednacího řádu 

 Volba předsedy a místopředsedy školské rady  

 Předložení Výroční zprávy školy  

 Předložení Školního řádu  

 Předložení Pravidel pro hodnocení žáků  

 Informace ředitele školy  

 Různé   

 
 
  
 
1. Zahájení  
Jednání ŠR zahájila ředitelka školy Helena Nováková a seznámila jednotlivé členy ŠR.  
 
Seznam členů školské rady:  
Zástupce zřizovatele: ing.Bohumil Rundt, Anna Svobodová 
Zástupce nezletilých žáků: Šárka Waldhauserová, Jarmila Vojkůvková 
Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr.Lenka Jalůvková,Mgr.Alena Gomolová 

 

 



 
2. Schválení jednacího řádu ŠR: 
Členové školské rady schválili návrh jednacího řádu a přijali toto usnesení:  
1.1/2006  
Školská rada schválila jednací řád rady s účinností ode dne 24.1.2006. 
( Pro hlasovali: 6 členů)  
 
 
3. Volba předsedy a místopředsedy: 

Členy ŠR byla do funkce předsedy ŠR navržena Alena Gomolová a místopředsedy 
Jarmila Vojkůvková.Bylo přijato toto usnesení:  
1.2/2006  
Školská rada zvolila Alenu Gomolovou jako předsedu a Jarmilu Vojkůvkovou jako 
místopředsedu.                   .  
(Pro hlasovali: 5 členů)  
 
 
4. Školská rada projednala informace ředitelky školy: 

-  všem členům ŠR byly předloženy: Výroční zpráva školy, Školní řád, Pravidla pro    
hodnocení žáků (klasifikační řád); 

-  školní bufet –rodiče se měli možnost vyjádřit prostřednictvím dotazníku,jen 82 se 
vyjádřilo pro; 

- ZŠ bude tvořit vlastní školní vzdělávací program, který by měl být   realizován v září 
2007; 

-  zápis do prvních tříd . 
  
Dále ŠR projednala:  
- ředitelka ZŠ se bude zúčastňovat zasedání školské rady na pozvání ŠR  
- evidence dokumentace školské rady - originály bude evidovat předseda školské    
rady  
- usnesení a zápisy ze zasedání dostanou všichni členové a ředitelka ZŠ  
- datum a místo konání dalšího zasedání – 21.3.2006  ve14.00 v ředitelně ZŠ  

 
 
Předseda ŠR navrhl program na příští zasedání školské rady:  
1. Zahájení  
2. Kontrola plnění úkolů  
3. Informace jednotlivých členů školské rady (případně i ředitele ZŠ)  
4. Schválení školního řádu  
5. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách 
(klasifikační řád)  
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2006  
7. Návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady  
8. Závěr  
 
 
předseda ŠR:  Alena Gomolová 



  

USNESENÍ Č. 1/2006 (24. 1. 2006)  

 

Školská rada při Základní škole  Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace 

 
USNESENÍ Č. 1/2006  

ze zasedání školské rady konaného dne 24. 1. 2006  
 
 
 

1.1/2006  
Školská rada schválila jednací řád rady s účinností ode dne 24. 1. 2006. Jednací řád je 

uveden v příloze A tohoto usnesení.  
 
 

1.2/2006  
Školská rada zvolila: Alenu Gomolovou - předseda rady  a Jarmilu Vojkůvkovou -

místopředseda rady. 

 

 

 
 

Příloha A:  Jednací řád školské rady 

 
  

Jednací řád školské rady při 

ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace  

zřízené dne………………… 

(datum zřízení školské rady podle zřizovací listiny školské rady)  

usnesením Rady                      č ……. ze dne …….. 

 

   

Článek 1  

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb.,  o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“). 



 

 

Článek 2  

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

Termíny zasedání  se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským 

zákonem. 

 

Článek 3  

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených 

školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů 

a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. 

 

  

Článek 4  

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popř.místopředseda školské rady. 

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje 

zákon.  

  

Článek 5  

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo 

jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a 

informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání 

přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů 

školské rady. 

   

Článek 6  

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího 

řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho 

změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). V ostatních 

případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy školské rady.  

Článek 7  



Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda 

a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen 

školské rady. 

Článek 8  

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, 

pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé 

období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle 

§168 odst.1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda 

projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst.1 písm. a), e), f), 

g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d)  

školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. 

Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému 

projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument 

schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené 

dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne  o dalším postupu  bez 

zbytečného odkladu zřizovatel.  

Článek 9  

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají 

schválení školskou radou. 

  

Článek 10 

  

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem …24.1.2006…. 

  

V Ostravě  dne  30.1.2006                                                  Alena Gomolová   

                                                                                           podpis předsedy školské rady 

 

 

 

 

 

předseda ŠR:  

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 



 
 

 
 
 


