
ZÁPIS 

z 11. zasedání školské rady konaného dne 7.6. 2011 

 
Přítomní členové ŠR: 

Mgr. Rostislav Naď, ing. Bohumil Rundt, MUDr. Marta Pískovská, Mgr. Jarmila 

Vojkůvková, Mgr. Alena Gomolová, Mgr. Dagmar Pavlíčková 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Vladimíra Holušová – výchovná poradkyně 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2010/2011, 

      Mgr. Vladimíra Holušová (výchovná poradkyně školy) 

3. Školní vzdělávací program a jeho realizace 

4. Projekt EU peníze školám 

5. Diskuze 

 

 

 

1. Zahájení školské rady 

  

2. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2010/2011   
Členové školské rady byli výchovnou poradkyní seznámeni s úspěšností přijímacího  

řízení ve školním roce 2010/2011. Bylo provedeno srovnání s minulými lety. Konečné 

vyhodnocení přijímacího řízení bude součástí výroční zprávy školy. 

4. Školní vzdělávací program (ŠVP) a jeho realizace 

Ve školním roce 2010/2011 se vyučuje kromě 5.ročníku podle ŠVP – Škola místo k 

životu ve všech ročnících prvního a druhého stupně.Vyučující si předávají zkušenosti 

a podněty pro další možné úpravy. 

 

5. Projekt EU peníze školám 

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace uspěla 

v podání projektu EU peníze školám. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu 

vzdělávání, a to především díky použití moderních vyučovacích pomůcek a moderních 

metod vyučování, které výuku pro žáky zatraktivní. Projekt potrvá 30 měsíců a peníze 

budou využity na vzdělávání, ale hlavně na vybavení školy. 

 

6. Diskuze 

ŠR byla seznámena se zprávami  na e-mailu rady. Mgr.Rostislav Naď, starosta obce, 

seznámil členy školské rady s návrhy, které se týkají dalšího rozvoje ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

předseda ŠR: Alena Gomolová 



 

 

 

USNESENÍ Č. 11/2011 ( 7.6.2011) 

 

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

organizace 

 

 

USNESENÍ Č. 11/ 2011 

ze zasedání školské rady konaného dne 7. 6. 2011 

 

11.11  

Školská rada se seznámila s výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 


