
ZÁPIS 

ze 9. zasedání školské rady konaného dne 24.5. 2010 

 
Přítomní členové ŠR: 

Ing. Bohumil Rundt, MUDr. Marta Pískovská, Mgr. Jarmila Vojkůvková, Mgr. Alena 

Gomolová, Mgr. Dagmar Pavlíčková 

Nepřítomen(omluven): Mgr. Rostislav Naď 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Vladimíra Holušová – výchovná poradkyně 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Projednání zprávy České školní inspekce (www stránky školy) 

3. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2009/2010, 

      Mgr. Vladimíra Holušová (výchovná poradkyně školy) 

4. Školní vzdělávací program a jeho realizace 

5. Diskuze 

 

 

1. Zahájení školské rady 

  

2. Projednání zprávy České školní inspekce 

Na tomto zasedání byla projednána zpráva ČŠI, která je také k dispozici na 

internetových stránkách školy. 

3. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2009/2010   
Členové školské rady byli výchovnou poradkyní seznámeni s úspěšností přijímacího  

řízení v 1.a 2. kole ve školním roce 2009/2010. Bylo provedeno srovnání s minulými 

lety. Konečné vyhodnocení přijímacího řízení bude součástí  výroční zprávy školy. 

4. 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.  

 

5. Diskuze 

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. 

Významným motivačním stimulem je portfolio žáka. Do něj  pedagogové 

zaznamenávají výrazné úspěchy v různých oblastech aktivity. Návrhem pro žákovskou 

samosprávu je, aby  výsledky bodových zisků jednotlivých žáků školy  vyhodnocovala 

během školního roku průběžně (čtvrtletně). Nejúspěšnější žáci jedou za odměnu na 

výlet pořádaný školou.  

 

 

 

předseda ŠR: Alena Gomolová 

 

 

 



USNESENÍ Č. 9/2010 ( 24.6.2010) 

 

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

organizace 

 

 

USNESENÍ Č. 9/ 2010 

ze zasedání školské rady konaného dne 24. 6. 2010 

 

9.1 / 2010 

Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce. 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Alena Gomolová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 


