ZÁPIS
z 10. zasedání školské rady konaného dne 25.10. 2010
Přítomní členové ŠR:
Mgr. Rostislav Naď, ing. Bohumil Rundt, MUDr. Marta Pískovská, Mgr. Jarmila
Vojkůvková, Mgr. Alena Gomolová, Mgr. Dagmar Pavlíčková (omluvena)
Ostatní přítomní:
Mgr. Helena Nováková, ředitelka ZŠ
Program:
1. Zahájení
2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010
3. Schválení školního řádu pro školní rok 2010/2011
4. Schválení pravidel pro hodnocení žáků (součást školního řádu)
5. Návrh rozpočtu školy na rok 2011
6. Školní vzdělávací program a jeho realizace
7. Diskuze
1. Zahájení – omluvena Mgr. Dagmar Pavlíčková.
2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010 ( schválena jednomyslně,
pro hlasovalo 5 přítomných členů ŠR). Předsedkyně ŠR provedla zhodnocení práce
v uplynulém školním roce, seznámila přítomné s úspěchy žáků v přijímacím řízení
na střední školy. Členové ŠR byli seznámeni se závěry ČŠI, které jsou také součástí
výroční zprávy školy. Ředitelka školy odpověděla na dotazy členů ŠR.
3. Schválení školního řádu pro školní rok 2010/2011 ( schválen, pro hlasovali
všichni přítomní členové ŠR).
4. Schválení pravidel pro hodnocení žáků , nyní součást školního řádu, ( schválena,
pro hlasovali všichni přítomní členové ŠR).
Všechny schválené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách
školy.
5. Rozpočet školy na rok 2011
Členům školské rady byl předložen současný stav návrhu rozpočtu na rok 2011
zpracovaný ekonomkou školy. O některých položkách rozpočtu diskutovali zástupci
obce s ředitelkou školy.
6. Školní vzdělávací program a jeho realizace
Členové ŠR byli seznámeni s realizací školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Diskutovalo se o učebním plánu (disponibilní hodiny), o možnosti volby cizích
jazyků a nabídce volitelných předmětů.
7. Diskuze – v diskuzi byla zmíněna spolupráce s MŠ, vysvětlena volba učebnic pro
jednotlivé předměty.
Zapsala: Alena Gomolová

předseda ŠR: Alena Gomolová

USNESENÍ Č. 10/2010 (25.10.2010)
Školská rada při Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková
organizace

USNESENÍ Č. 10/ 2010

10.1./2010
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010.
10.2./2010
Školská rada schválila školní řád pro školní rok 2010/2011.
10.3./2010
Školská rada schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
školách ( klasifikační řád), který je nyní součástí školního řádu.

Předseda ŠR: Alena Gomolová
Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady.

