
ZÁPIS 

ze 7. zasedání školské rady konaného dne 9.6. 2009 

 
Přítomní členové ŠR: 

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

Vojkůvková, Mgr. Alena Gomolová, Mgr. Dagmar Pavlíčková 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Vladimíra Holušová – výchovná poradkyně 

 

Program: 

1. Zahájení – představení nového člena ŠR z  řad pedagogických pracovníků – 

      Mgr. Dagmar Pavlíčková 

2.   Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

3. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2008/2009 –  

      Mgr. Vladimíra Holušová (výchovná poradkyně školy) 

4. Žáci s poruchami učení a chování a péče o ně - Mgr. Vladimíra Holušová 

5. Podpora nadaných a talentovaných žáků 

6. Školní vzdělávací program a jeho realizace – Mgr. Dagmar Pavlíčková 

7. Diskuze 

 

 

1. Zahájení školské rady – přítomni všichni členové ŠR. Představení nového člena ŠR 

(volby 19.12.2009) z řad pedagogických pracovníků Mgr. Dagmar Pavlíčková. 

Seznam členů školské rady:  

Zástupce zřizovatele: Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt 

Zástupce nezletilých žáků: MUDr. Marta Pískovská, Mgr. Jarmila Vojkůvková 

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dagmar Pavlíčková,Mgr. Alena Gomolová 

2. Volba předsedy a místopředsedy: 

Členy ŠR byla do funkce předsedy ŠR navržena Alena Gomolová a místopředsedy 

Jarmila Vojkůvková.Bylo přijato toto usnesení: 7.1/2009  

Školská rada zvolila Alenu Gomolovou jako předsedu a Jarmilu Vojkůvkovou jako 

místopředsedu.                   .  

(Pro hlasovalo: 5 členů)  

3.  Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2008/2009 

Členové školské rady byli výchovnou poradkyní seznámeni s úspěšností přijímacího 

řízení v 1.a 2. kole ve školním roce 2008/2009. Bylo provedeno srovnání s minulými 

lety a upozorněno na problémy v letošním školním roce (novinky v počtu přihlášek, 

zápisové lístky, výstupní hodnocení). Konečné vyhodnocení přijímacího řízení bude 

součástí  výroční zprávy školy. 

 

4.   Žáci s poruchami učení a chování a péče o ně 

      Výchovná poradkyně krátce seznámila členy rady s podmínkami, které jsou na  škole 

vytvořeny pro žáky s poruchami učení a chování (vyšetření PPP, individuální plány 



integrovaných žáků, reedukační péče, jednání s rodiči, přístupy a informovanost 

učitelů, podmínky pro tyto žáky ve třídách ad.) 

5.    Podpora nadaných a talentovaných žáků 

Školní vzdělávací program ZŠ je sestaven tak, aby každý žák mohl rozvíjet na základě 

svých zájmů svůj talent a nadání ve prospěch svého osobnostního maxima. Motivační 

složkou jsou také dvě soutěže vyhlášené vedením školy a žákovskou samosprávou: 

Cena ředitele pro žáky s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky a 

Talent roku , ve které se žáci prezentují v úspěšných mimoškolních aktivitách (sport, 

hudba, rádiem řízené modely, lukostřelba, aerobik apod.).  

Dalším významným motivačním stimulem pro rozvíjení nadání a talentu je portfolio 

žáka. Do něj  pedagogové zaznamenávají výrazné úspěchy v různých oblastech 

aktivity (olympiády z matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu, českého a cizího 

jazyka, přírodopisu, výtvarné a sportovní soutěže), jichž žáci v průběhu školního roku 

dosáhli. Žákovská samospráva během školního roku průběžně vyhodnocuje každého 

jednotlivce a ke konci školního roku vybere nejúspěšnější žáky, kteří jedou za odměnu 

na výlet pořádaný školou a při celoškolním závěrečném hodnocení jsou oceněni 

ředitelkou školy. 

 

6. Školní vzdělávací program (ŠVP) a jeho realizace 

Ve školním roce 2008/2009 se vyučuje podle ŠVP v 1.,2. a 6.,7. ročníku, vyučující si 

předávají zkušenosti a podněty pro další možné úpravy. Na prvním stupni k další 

motivaci má přispět tvorby portfolia každého žáka. 

       

 

 

 

předseda ŠR: Alena Gomolová 

 

 

 

USNESENÍ Č. 7/2009 ( 9.6.2009) 

 

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

organizace 

 

 

USNESENÍ Č. 7/ 2009 

ze zasedání školské rady konaného dne 9. 6. 2009 

 

7.1 / 2009 

Školská rada zvolila: Alenu Gomolovou - předseda rady  a Jarmilu Vojkůvkovou -

místopředseda rady. 

 

 

 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 



 

 

 

 

 

 

 


