ZÁPIS
z 17. zasedání školské rady konaného dne 5.11.2013
Přítomní členové ŠR:
Ing. Bohumil Rundt, Mgr. Jarmila Vojkůvková, Mgr. Lenka Kudlejová, Mgr.
Martin Němec
Nepřítomni: Ing. Petra Adámková
Ostatní přítomní: Mgr. Helena Nováková- ředitelka školy

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení školního řádu pro školní rok 2013/14
Schválení Pravidel pro hodnocení žáků pro školní rok 2013/14
Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2012/13
Školní vzdělávací program a jeho realizace
Návrh rozpočtu školy na rok 2014
Diskuze

1. Zahájení, prezentace nové solné jeskyně v suterénu školy.
2. Schválení školního řádu pro školní rok 2013/14 (schválen jednomyslně,
pro hlasovali všichni přítomní členové ŠR).
3. Schválení Pravidel pro hodnocení žáků pro školní rok 2013/14 (
schválena jednomyslně, pro hlasovali všichni přítomní členové ŠR).
4. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2012/13 ( schválena
jednomyslně, pro hlasovali všichni přítomní členové ŠR). Předsedkyně ŠR
a ředitelka školy provedly zhodnocení práce v uplynulém školním roce,
seznámily přítomné s úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách, se
spoluprací s jazykovou školou Hello v rámci přípravy žáků
k Cambridgeským zkouškám, s realizací lyžařského kurzu a školy
v přírodě, se změnami v organizaci žákovského parlamentu, velmi dobrým
závěrem ČŠI. Paní Vojkůvkovou byl vznesen podnět k realizaci
prezentace zájmových útvarů na škole- více s předstihem informovat
rodiče o nabídce kroužků na www stránkách školy a v informačním letáku.

Všechny schválené dokumenty jsou zveřejněny na internetových
stránkách školy.
5. Školní vzdělávací program a jeho realizace: členové ŠR byli seznámeni
s realizací ŠVP Škola místo k životu.
6. Návrh rozpočtu na školní rok 2014: Členům ŠR byl předložen návrh
rozpočtu zpracovaný ekonomkou školy. Některé položky byly
prodiskutovány s ředitelkou školy a starostou obce. Vysvětlení navýšení
v oblasti energií…
7. Diskuze: spolupráce školy a občanského sdružení KRPŠ- klub rodičů a
přátel školy. Problematická komunikace zástupců KRPŠ s rodičovskou
veřejností. V loňském školním roce nerealizovány žádné společné
projekty, riziko zániku sdružení.

Zapsala: Lenka Kudlejová

předseda ŠR: Lenka Kudlejová

USNESENÍ Č.15/2013
15.1./2013
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013
15.2./2013
Školská rada vzala na vědomí a schválila Školní řád pro školní rok 2013/2014
15.3/2013
Školská rada schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních školách ( klasifikační řád).

Předseda ŠR: Lenka Kudlejová
Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy ŠR.

USNESENÍ Č. 14/2012
Školská rada při Základní škole Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková
organizace

USNESENÍ Č.14/2012
14.1./2012
Školská rada zvolila místopředsedou ŠR Mgr. Martina Němce
14.2./2012
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012
14.3/2012
Školská rada vzala na vědomí a schválila Školní řád pro školní rok 2012/2013
14.4./2012

Školská rada schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních školách ( klasifikační řád).

Předseda ŠR: Lenka Kudlejová
Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy ŠR.

