
ZÁPIS 

z 6. zasedání školské rady konaného dne 14.10. 2008 

 
Přítomní členové ŠR: 

Mgr. Rostislav Naď, ing. Bohumil Rundt,  MUDr. Marta Pískovská, Mgr. Jarmila 

Vojkůvková, Mgr. Alena Gomolová, Mgr. Lenka Kudlejová 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Helena Nováková, ředitelka ZŠ 

 

Program: 

1. Zahájení – představení nového člena ŠR (volby 7.10.2008) z řad zástupců nezletilých 

žáků – MUDr. Marta Pískovská 

2. Schválení výroční zprávy školy za šk. rok 2007/2008 

3. Schválení pravidel pro hodnocení žáků 

4. Schválení  řádu školy pro školní rok 2008/2009 

5. Rozpočet školy na rok 2009 

6. Školní vzdělávací program a jeho realizace 

7. Diskuze 

 

1. Zahájení školské rady, představení nového člena ŠR (volby 7.10.2008) z řad 

zástupců nezletilých žáků – MUDr. Marta Pískovská . 

2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008 ( schválena jednomyslně, 

pro hlasovalo 6 přítomných členů ŠR). Předsedkyně ŠR provedla zhodnocení práce 

v uplynulém školním roce, seznámila přítomné s úspěchy žáků v přijímacím řízení 

na střední školy a s novým stavem žáků ve škole po zrušení ZŠ Mjr. Nováka 

v Ostravě – Hrabůvce. Současný počet žáků školy 454 (šk.rok 2007/2008 372 žáků) 

Ředitelka školy odpověděla na dotazy členů ŠR. 

3. Schválení pravidel pro hodnocení žáků ( schválena, pro hlasovali všichni přítomní 

členové ŠR). 

4. Schválení řádu školy pro školní rok 2008/2009 ( schválen, pro hlasovali všichni 

přítomní členové ŠR). 

 

Všechny schválené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. 

 

5. Rozpočet školy na rok 2009 
Členům školské rady byl předložen současný stav návrhu rozpočtu na rok 2009 

zpracovaný ekonomkou školy. Konečný návrh rozpočtu má být vypracován 

k 5.11.2008. Požadavek ŠR: v návrhu doplnit pořadí (priority). 

6.   Školní vzdělávací program a jeho realizace 

Členové ŠR byli seznámeni se školním vzdělávacím programem (ŠVP). Konečná 

podoba ŠVP bude zveřejněna na www stránkách školy.  

6. Vyhodnocení dotazníku o svačinkách – nejvíce rodičů i žáků se vyjádřilo pro 

zřízení bufetu a pro mléčný automat. 

7. Diskuze –Mgr.Rostislav Naď, starosta obce, seznámil členy školské rady s návrhy, 

které se týkají perspektivy rozvoje nejen ZŠ, ale i částí obce Hrabová. 

  

 

                                                        předseda ŠR: Alena Gomolová 

 



 

 

USNESENÍ Č. 6/2008 ( 14.10.2008) 

 

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

organizace 

 

 

 

USNESENÍ Č. 6/ 2008 

 

 

6.1/2008 

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2007/2008 

 

6.2./2008 

Školská rada schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 

školách ( klasifikační řád). 

 

6.3/2008 

Školská rada vzala na vědomí a schválila řád školy pro školní rok 2008/2009. 

 

 

 

 

 

Předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 


