
 

ZÁPIS  
z 2. zasedání školské rady konaného dne 21.3.2006 

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

  
Ostatní:  
ředitelka ZŠ Mgr. Helena  Nováková 

 
Program: 
1. Zahájení  
2. Informace jednotlivých členů školské rady a ředitelky ZŠ  
3. Schválení školního řádu  
4. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách 
(klasifikační řád)  
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2006  
6. Návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady  
7. Závěr  
 
  
1. Zahájení školské rady – přítomni všichni členové ŠR. 
 
2. Informace ředitelky školy o pokračující přípravě ŠVP. 
 
3. Schválení školního řádu školy (pro: všichni členové ŠR – 6 členů). 
 
4. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání v ZŠ (klasifikační řád) 
    (pro všichni členové ŠR – 6 členů). 
    Diskuze byly vedena o hodnocení žáků s poruchami učení a chování, byl 
předložen záznam o těchto žácích, který podrobně vypracovává výchovná poradkyně 
p. uč. Holušová .S těmito žáky jsou seznámeni všichni vyučující ve všech 
ročnících,aktuálně je tento soupis žáků doplňován po vyšetřeních PPP.Všichni 
vyučující  jsou seznámeni s metodickým pokynem, podle něhož tyto žáky hodnotí, 
 i s možností slovního hodnocení. 
 
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2006 
    Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s tímto návrhem (byl ještě dán 
k dispozici všem členům rady i k dalším diskuzím na příštím setkání). 
Návrh rozpočtu, který se týká zřizovatele, byl také doplněn informacemi o výši 
finančních prostředků z jiných zdrojů: 
- schválení grantů v roce 2005, 2006 
- návrhy dalších grantů v roce 2006 
- návrhy projektů  
- sponzoři. 
 
6. Návrhy a připomínky členů ŠR 
    Po dohodě všech členů ŠR byl termín dalšího zasedání naplánován na září (říjen) 
školního roku 2006/2007. 
Datum a místo konání dalšího zasedání bude písemně oznámeno  všem členům ŠR. 



Předseda ŠR navrhl program na příští zasedání školské rady:  
1. Tvorba ŠVP 
2. Vyhodnocení činnosti v druhém  pololetí  šk.roku 2005/2006 

            3. Úspěšnost přijetí na střední školy 
            4. Předložení Výroční zprávy školy 
            6. Informace jednotlivých členů školské rady (případně i ředitelky ZŠ)  
            7. Návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady 

  

předseda ŠR:  Alena Gomolová 
 
 
 
USNESENÍ Č. 2/2006 (21.3. 2006)  

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

 
 

USNESENÍ Č. 2/2006  
ze zasedání školské rady konaného dne 21. 3. 2006 

 
 
 

2.1/2006  
Školská rada vzala na vědomí a schválila školní řád platný ode dne 1.9.2005 

 
 

2.2/2006  
Školská rada schválila  pravidla  pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

v základních školách (klasifikační řád). 
 
 
 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 
 
 

 
  
 

 


