
ZÁPIS 

ze 14. zasedání školské rady konaného dne 19 .6. 2012 

 
Přítomní členové ŠR: 

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

Mgr. Lenka Kudlejová 

 

Ostatní přítomní: 

Mgr. Vladimíra Holušová – výchovná poradkyně 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2011/2012, 

      Mgr. Vladimíra Holušová (výchovná poradkyně školy) 

3. Projednání změny školského zákona č.561/2004 Sb. ze dne 20. prosince 2011 

vzhledem ke školské radě 

4. Prezentace školské rady na www stránkách školy 

5. Diskuze 

 

 

 

1. Zahájení školské rady 

  

2. Přijímací řízení a přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2011/2012   
Členové školské rady byli výchovnou poradkyní seznámeni s úspěšností přijímacího  

řízení ve školním roce 2011/2012. Bylo provedeno srovnání s minulými lety. Školská 

rada byla seznámena s účastí žáků školy v projektech a workshopech v souvislosti 

s volbou povolání. Konečné vyhodnocení přijímacího řízení bude součástí výroční 

zprávy školy. 

 

3. Změna školského zákona, jednací řád: 

Školská rada projednala změny ve školském zákoně, které se dotýkají fungování 

školské rady a porovnala je se stávajícím jednacím řádem, který byl shledán jako 

vyhovující. 

 

 

4. Prezentace školské rady na www stránkách školy: 

Členové ŠR byli seznámeni s novou formou webových stránek školy a s možnostmi 

prezentace a informování o činnosti rady jejich prostřednictvím. 

 

5. Diskuze 

ŠR byla seznámena s novými volbami do ŠR- dovolení člena rady z řad pedagogů, 

které proběhnou 21.6.2012. Ze ŠR odstupuje Mgr. Jana Poledníková. Místopředseda 

ŠR bude volen až na schůzce v novém školním roce. Mgr. Rostislav Naď, starosta 

obce, seznámil členy školské rady s návrhy, které se týkají dalšího rozvoje ZŠ. 

 

Předeseda ŠR: Mgr. Lenka Kudlejová 



 

 

 

USNESENÍ Č. 14/2012 ( 19.6.2012) 

 

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

organizace 

 

 

USNESENÍ Č. 14/ 2012 

ze zasedání školské rady konaného dne 19.6.2012 

 

 

Školská rada se seznámila s výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012 

 

 

 

 

předseda ŠR:   Lenka Kudlejová 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedy školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 


