ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Datum: 6. října 2016
Přítomni: Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Aleš Pavelka (oba za pedagogické pracovníky), Mgr. Karel
Krupa, Mgr. Břetislav Orlík (nedostavil se), p. Simona Mizerová, p. Denisa Horváthová
(nedostavila se)
Program:
1) Přivítání hosta jednání paní ředitelky – Mgr. Radky Hanusové.
2) Přivítání nově zvoleného člena ŠR (za rodiče) paní Simony Mizerové (ZŠ Ostrava,
Gebauerova 8, přísp. org.), zvolena místo p. Renáty Leškové.
3) Ředitelka školy seznámila školskou radu se změnami ve Školním řádu pro školní rok
2016/2017, ŠVP a s průběhem rekonstrukčních prací na škole: 1) Školní vzdělávací
program (ŠVP) - informace o novinkách daných Školským zákonem (ŠZ), upravených
ŠVP jejich možnostech – např. možnost zvolit ruský jazyk namísto německého jazyka,
nové hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich
zohlednění, dále individuální vzdělávací plány (IVP) – otázka rodičovské
informovanosti a konzultace se školou a příslušnými školskými poradenskými
pracovišti (ŠPP), 5 stupňů podpory, podpora asistentů pedagoga pro zdravotně
znevýhodněné

žáky

a

jejich

dlouhodobý

problém

s

financováním).

2) Školní řád - školská rada schválila uvedené změny školního řádu, vzala na vědomí
změny provedené v ŠVP. Prošla si školu, aby zhlédla provedené úpravy prostor školy
(na pracovišti Gebauerova 8 proběhla výměna oken a podlahové krytiny, započaly
práce na novém zastřešení školy).
4) Ředitelka školy informovala o novém projektu v rámci OPVVV s názvem „Grammy“.
5) Členové rady se vyjádřili k Výroční zprávě školy za období 2015/2016, která jim byla
rozeslána předem. Nově zvolená členka, p. Simona Mizerová, se s ní seznámila
v průběhu jednání. Zpráva byla bez připomínek schválena, jelikož se školská rada
sešla v usnášení schopném počtu (4 členové).
6) Rada projednala i inspekční zprávu o kontrole ČŠI na odl. pracovišti Ibsenova 36.
V rámci kontroly, která se týkala poskytování školských služeb v oblasti školního
stravování, konstatovala kromě jediného bodu, že nebylo zjištěno porušení právních
předpisů. Porušení bylo zjištěno v oblasti prokazatelného seznámení zákonných
zástupců žáků s vnitřním řádem školní jídelny - výdejny. Toto porušení bylo k termínu

jednání rady již odstraněno a dokument je vyvěšen na veřejně přístupném místě ve
škole.
7) Paní Mizerová byla seznámena s úkoly školské rady a materiály, o kterých se jednalo
na předcházejících jednáních.
V Ostravě dne 6. října 2016
Zapsal: Mgr. Aleš Pavelka

