
ZÁPIS 

z 13. zasedání školské rady konaného dne 27.2.2012 

 
Přítomní členové ŠR: 

Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt, Ing. Petra Adámková, Mgr. Jarmila Vojkůvková, 

Mgr. Lenka Kudlejová, Mgr. Jana Poledníková 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Helena Nováková, ředitelka školy 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Volba předsedy 

3. Výroční zpráva o hospodaření 

4. Zápis do prvních ročníků 

5. Občanské sdružení při ZŠ  

6. Nové www stránky školy 

7. Akce školy 

8. Diskuze 

 

 

 

1. Zahájení školské rady: Přítomni všichni členové ŠR. Představení nových členů ŠR ( 

volby 9.11.2011). Z řad pedagogických pracovníků Mgr. Lenka Kudlejová a Mgr. 

Jana Poledníková, z řad rodičů Mgr. Petra Adámková. 

  

2. Volba předsedy: Členy ŠR byla do funkce předsedy ŠR navržena Mgr.  Lenka 

Kudlejová. ŠR zvolila Lenku Kudlejovou jako předsedu ( pro hlasovalo 5 členů). Bylo 

přijato usnesení 13/2012 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření: Ředitelka školy seznámila ŠR s výroční zprávou o 

hospodaření. 

 

4. Zápis do prvních ročníků: Členové ŠR byli ředitelkou školy seznámeni s průběhem 

a výsledky zápisu žáků do prvních tříd. 

 

5. Občanské sdružení při ZŠ: ŠR byla seznámena se vznikem Klubu rodičů při ZŠ 

Ostrava- Hrabová, který byl jako občanské sdružení registrován začátkem února 

letošního roku. Členům ŠR byly předloženy stanovy tohoto sdružení a Ing. Petra 

Adámková, která je současně členkou Klubu rodičů informovala radu o jeho cílech a 

představou spolupráce se školou. Starosta obce Mgr. Rostislav Naď nabídl možnost 

budoucí spolupráce. 



 

6. Nové www stránky školy: členové ŠR byli Mgr. Lenkou Kudlejovou seznámeni se 

změnou ve struktuře i vzhledu webových stránek školy. Tyto změny by měly vést 

k větší přehlednosti a zejména aktuálnosti obsahu stránek. Zatím je v provozu 

zkušební verze www.1.zshrabova.cz. 

7. Akce školy: Mgr. Jana Poledníková seznámila ŠR s projektem Klub školáček. Ten by 

měl budoucím žákům prvních tříd usnadnit vstup do školy a dát možnost seznámit se 

se školním prostředím. Dále byli členové ŠR informováni o čtrnáctidenním ozdravném 

pobytu, který je určen pro žáky 2.-4. ročníků a uskuteční se ve druhé polovině dubna 

letošního roku. Ředitelka školy také zmínila propagaci projektu Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů, který se snaží o rozvoj pohybové aktivity u žáku ZŠ. 

8. Diskuze: Při příští schůzce ŠR budou projednány stávající stanovy, dovolen 

místopředseda. 

 

 

předseda ŠR: Lenka Ludlejová 

 

 

 

USNESENÍ Č. 13/2012 ( 27.2.2012) 

 

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

organizace 

 

 

USNESENÍ Č. 13/2012 

ze zasedání školské rady konaného dne 27.2.2012 

 

  

Školská rada zvolila Mgr. Lenku Kudlejovou jako předsedkyni rady. 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Lenka Kudlejová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 


