
ZÁPIS 

ze 3. zasedání školské rady konaného dne 17.10. 2006 

 
Přítomní členové ŠR: 

Ing. Bohumil Rundt, Anna Svobodová, Šárka Waldhauserová, Mgr. Jarmila Vojkůvková, 

Mgr. Alena Gomolová, Mgr. Lenka Kudlejová 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Helena Nováková, ředitelka ZŠ 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení výroční správy školy za šk. rok 2005/2006 

3. Schválení klasifikačního řádu školy 

4. Schválení vnitřního řádu školy 

5. Rozpočet školy na rok 2007 / granty , projekty/ 

6. Školní vzdělávací program a jeho tvorba 

7. Diskuse 

 

1. Zahájení školské rady – přítomni všichni členové ŠR. 

2. Schválení výroční zprávy školy za šk. rok 2005/2006 ( schválena jednomyslně, pro 

všichni členové ŠR – 6 členů). 

3. Schválení klasifikačního řádu školy ( schválen, pro všichni členové ŠR). 

4. Schválení vnitřního řádu školy ( schválen, pro všichni členové ŠR). 

5. Rozpočet školy na rok 2007 
Všichni členové rady měli písemný návrh rozpočtu k dispozici před zasedáním rady. 

Diskuse byla vedena zejména o položkách pro financování oslav 50. výročí školy a 

prezentačním fondu školy. Dále byli členové školské rady seznámeni s projektem na 

využití části školního hřiště pro volnočasové aktivity žáků a občanů obce. Tento 

projekt by byl z větší části financován ze zdrojů Evropské unie a spolupodílela by se 

na něm z části také škola. Členům ŠR bylo též prezentováno  úspěšné zpracování 

grantů a projektů, které byly schváleny za rok 2006: 

- Nebojte se , můžete si hrát a sportovat ( správce hřiště pro veřejnost, WC buňka)  

- Vstupte! ( rozvoj zájmových aktivit). 

- Sportovní klub Hrabová 

- Projekt SIPVZ 2006- využití výukového software, vlastních prezentací na II. 

stupni ZŠ ( multimediální učebna – interaktivní tabule, dataprojektor, notebook, 

video, výukové programy- Cabri geometrie). 

6. Školní vzdělávací program a jeho tvorba 
Členové ŠR byli seznámeni s kroky, které již byly v tvorbě ŠVP uskutečněny: 

- SWOT analýza školy 

- Dotazník pro rodiče 

- E- learningový kurz pro pedagogy 

- Školení pedagogů za rok školní rok 2005/2006 

- Zpracování charakteristiky školy 

- Zpracování charakteristiky vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů  

 

 

 

Zapsala: Lenka Kudlejová                                         předseda ŠR: Alena Gomolová 



 

USNESENÍ Č. 3/2006 ( 17.10.2006) 

 

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

organizace 

 

 

 

USNESENÍ Č. 3/ 2006 

 

 

3.1/2006 

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006 

 

3.2./2006 

Školská rada schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 

školách ( klasifikační řád). 

 

3.3/2006 

Školská rada vzala na vědomí a schválila vnitřní řád školy pro školní rok 2006/2007 

 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 


