
ZÁPIS 

z 18. zasedání školské rady konaného dne 18.6.2014 

Přítomní členové ŠR: 

 Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt, Mgr. Jarmila Vojkůvková, Mgr. 

Lenka Kudlejová, Mgr. Martin Němec 

Ostatní přítomní: Mgr. Helena Nováková- ředitelka školy, Mgr. Vladimíra 

Holušová- výchovná poradkyně 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce                  

2013/2014, Mgr. Vladimíra Holušová (výchovná poradkyně školy) 

3. Zapojení žáků 1. stupně do projektů, spolupráce s partnerskou školu Hello 

( Mgr. Lenka Kudlejová) 

4. Vyhodnocení dotazníků ke školnímu stravování, zhodnocení školního 

roku 2013/14 ( ředitelka školy) 

5. Diskuze 

 

1. Zahájení školské rady 

  

2. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 

2013/14 : Členové školské rady byli výchovnou poradkyní seznámeni 

s úspěšností přijímacího řízení ve školním roce 2013/14. Bylo provedeno 

srovnání s minulými lety. Školská rada byla seznámena s účastí žáků 

školy v projektech a workshopech v souvislosti s volbou povolání. 

Konečné vyhodnocení přijímacího řízení bude součástí výroční zprávy 

školy. Školská rada byla seznámena s účastí žáků školy v projektech a 

workshopech v souvislosti s volbou povolání. Realizované projekty 

v rámci výuky volby povolání: 

• beseda v Informačně-poradenském středisku při Úřadu práce v Ostravě 

v rozsahu 4 hodin (8. Ročník) 

• projekt Učíme se od nejlepších společností Vítkovice, a.s.:  

- exkurze do provozu společnosti Vítkovice, a.s.  



- prezentace společnosti Vítkovice – HAMMERING a soukromé 

Vítkovické SŠ 

• projekt Technika nás baví Agentury pro regionální rozvoj: 

- exkurze do areálu Vítkovické soukromé průmyslové školy (vybraní žáci 

9. ročníku) 

- exkurze do České televize Ostrava (vybraní žáci 7. a 8. ročníku) 

- beseda RB auto (vybraní žáci 9. ročníku) 

- Volba budoucího povolání – Jeseníky – 3 denní workshop (výběr 50 žáků 

7. a 8. ročníku) 

 

- Elektrodny ve škole – 2 denní seminář (12 žáků 6. a 7. ročníku) 

• Kvízy měsíce – Mosty, Automobily, Po stopách techniky v MS kraji, 

Technické památky 

• projekt Technické vzdělávání – Brána k úspěchu při HK 

Moravskoslezského kraje: workshop Kybernetika (žáci 6. Ročníku) 

3. Zapojení žáků 1. stupně do projektů, spolupráce s partnerskou 

školou Hello: Členové ŠR byli seznámeni se zapojením školy do 

projektu, který iniciovala naše partnerská škola Hello s názvem Poznej 

tajemství vědy (možnost workshopů, exkurzí, soutěží pro žáky, školení a 

stáže pro vyučující). Spolupracujeme také v rámci výuky cizích jazyků, 

přípravné kurzy na jazykové certifikáty na škole, jazykové kurzy pro 

učitele. Dále byli informování o využití grantu MMO pro financování 

celoročních a dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky ostravských 

škol (financování odpoledního čtení z anglických knih, Noci 

s Andersenem, školního časopisu). 

4. Vyhodnocení dotazníků ke školnímu stravování: ředitelka školy 

informovala o závěrech z dotazníků pro rodiče o kvalitě školního 

stravování, možnosti svačin pro žáky, umístění a obsahu stávajících 

automatů na mléko, nápoje, bagety a cukroviny v prostorách školy. 

V příštím školním roce bude zahájen prodej svačinek pro žáky ve školní 

jídelně ( cena cca 15,- Kč). 

5. Zhodnocení školního roku 2013/14: ředitelka školy provedla 

zhodnocení školního roku 2013/14, seznámila s největšími apod. Toto 

bude součástí výroční zprávy o činnosti školy. 

6. Diskuse: zamyšlení nad příčinami odchodu žáků na víceletá gymnázia, 

předcházet spojování tříd na druhém stupni . 

 

Zapsala předsedkyně ŠR Mgr. Lenka Kudlejová 


