
ZÁPIS 

z 8. zasedání školské rady konaného dne 22.10. 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. Helena Nováková, ředitelka ZŠ 

Mgr. Jarmila Naďová, zástupce ředitele ZŠ 

 

Program: 

1. Zahájení  

2. Schválení výroční zprávy školy za  školní rok 2008/2009 

3. Schválení  pravidel pro hodnocení žáků 

4. Schválení  řádu školy 

5. Návrh rozpočtu školy  na rok 2010 

6. Zpráva ČŠI ke školnímu vzdělávacímu programu  Škola – místo k životu 

7. Školní vzdělávací program a jeho realizace  

8. Diskuze 

 

1. Zahájení školské rady – přítomni všichni členové ŠR. 

2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009 ( schválena jednomyslně, 

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

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

na střední školy . 

3. Schválení Pravidel pro hodnocení žáků ( schválena, pro všichni přítomní členové 

ŠR). 

4. Schválení Řádu školy pro školní rok 2009/2010 ( schválen, pro všichni přítomní 

členové ŠR). 

 

Všechny schválené dokumenty jsou přístupné široké veřejnosti na 

internetových stránkách školy. 

 

5. Rozpočet školy na rok 2010 
      Členům školské rady byl předložen současný stav návrhu rozpočtu na rok 2010  

zpracovaný ekonomkou a vedením školy.Ředitelka školy a zástupkyně ředitele 

odpovídaly na dotazy starosty obce. Starosta obce Mgr.Rostislav Naď seznámil 

přítomné s možným krácením či stagnací rozpočtu. 

 

6.   Zpráva ČŠI ke školnímu vzdělávacímu programu  Škola – místo k životu 

Na tomto zasedání byla projednána inspekční zpráva ČŠI, která se týká pouze 

úpravy školního vzdělávacího programu. 

 

7.   Školní vzdělávací program (ŠVP) a jeho realizace 
         Ve školním roce 2009/2010 se vyučuje podle ŠVP v 1.,2.,3. a 6.,7.,8. ročníku, 

vyučující    si předávají zkušenosti a podněty pro další možné úpravy.  

.  



8. Diskuze – starosta obce Mgr.Rostislav Naď přislíbil pomoc při řešení přeplněnosti a 

nedostatečnosti autobusových spojů pro žáky dojíždějící z Hrabové i Hrabůvky před 

nástupem do školy (oba směry). 

 

 

  

 

            Zapsala: Alena Gomolová                                        předseda ŠR: Alena Gomolová 

 

 

 

USNESENÍ Č. 8/2009 ( 22.10.2009) 

 

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

organizace 

 

 

 

USNESENÍ Č. 8/ 2009 

 

 

8.1/2009 

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009 

 

8.2./2009 

Školská rada schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 

školách ( klasifikační řád). 

 

8.3/2009 

Školská rada vzala na vědomí a schválila Řád školy pro školní rok 2009/2010. 

 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 


