ZÁPIS
z 37. zasedání školské rady konaného dne 22. 6. 2021
Přítomní členové ŠR:
Igor Trávníček, Jiří Dolejška, Eliška Julínková, Bc. Petr Janeček, Mgr. Lenka Kudlejová,
Ing. Romana Šebestová
Ostatní přítomní: Mgr. Radek Pollo, ředitel školy
Program:
1. Představení nového složení školské rady
2. Seznámení školské rady se zhodnocením uplynulého šestiletého období a vizí školy do
roku 2023 ředitelem školy Mgr. Pollem
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady: jednomyslně předsedkyní školské rady
zvolena Mgr. Lenka Kudlejová, místopředsedkyní Eliška Julínková
4. Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
5. Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia
6. Informace o spolupráci se školním psychologem
7. Stanovení termínu další schůzky
8. Diskuze

1. Zahájení: představení nového složení školské rady: na základě výsledků voleb
byly za pedagogické pracovníky zvoleny: Mgr. Lenka Kudlejová a Ing. Romana
Šebestová, za zákonné zástupce: Eliška Julínková a Bc. Petr Janeček, za zástupce
zřizovatele jmenován Jiří Dolejška.
2. Seznámení školské rady se zhodnocením uplynulého šestiletého období a vizí
školy do roku 2023 ředitelem školy Mgr. Pollem: zhodnocení uplynulých šesti
let z hlediska projektů, rozvoje a modernizace školy. Koncepční záměry do roku
2023: zapojení do výzvy modernizace odborných učeben, vybudování
workoutového hřiště (spolufinancováno z fondu SRPŠ), možnost zřízení přípravné
třídy ve školním roce 2022/2023, změny v ŠVP- nová informatika, zvýšení kvality
přípravy žáků budoucích devátého ročníku na přijímací zkoušky (hledisko velké
početnosti třídy)…
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady: předsedkyní školské rady byla
jednomyslně zvolena všemi přítomnými Mgr. Lenka Kudlejová, místopředsedkyní
také jednomyslně Eliška Julínková.
4. Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: předány
souhrnné informace o výsledcích zápisu sepsané výchovnou poradkyní školy.
5. Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a víceletá
gymnázia: seznámení se zprávou výchovné poradkyně s úspěšností a výsledky
přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021

6. Informace o spolupráci se školním psychologem: seznámení se zprávou
výchovné poradkyně o činnosti a náplni práce školního psychologa ve školním
roce 2020/2021.
7. Stanovení termínu další schůzky: termín stanoven na 26. 8. 2021 - schvalování a
projednávání nutných dokumentů pro školní rok 2021/2022
8. Diskuse: vliv distanční výuky na vzdělávací úspěchy žáků, ukončení činnosti
SRPŠ na škole- paní Eliška Julínková je ochotna se ujmout obnovení činnosti
sdružení- bude projednáno se zákonnými zástupci během prvních třídních schůzek
v září 2021.

V Ostravě – Hrabové dne 22 .6. 2021
Zapsala předsedkyně ŠR : Mgr. Lenka Kudlejová

USNESENÍ Č. 28/2021
28.1/2021
Školská rada zvolila předsedkyní Mgr. Lenku Kudlejovou
28.2/2021
Školská rada zvolila místopředsedkyní Elišku Julínkovou

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

