
Zápis z jednání školské rady  
při ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace 

konaného dne 25. října 2018  
__________________________________________________________________________ 

 

Přítomní členové školské rady: 
Robin Essler 
Ing. Kateřina Janků  
Mgr. Silvie Vltavská  
Mgr. Ludmila Havlíková 

Mgr. Hana Šebestová  
Martin Koky 

 
Hosté: Ing. Naděžda Schindlerová 
 Mgr. Jan Škrabal 

  
 

Program: 

 

     

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

3. Informace o průběhu výchovy a vzdělávání v uplynulém roce 

4. Plán práce pro školní rok 2018/2019 

5. Elektronické ŽK 

6. GDPR 

7. Návrhy k rozvoji školy 

8. Zapojení školy do projektů (ŠABLONY I. +  II., „Vytvoření sítě 

inkluzivních škol v MS kraji a Zlínském kraji“, „Přímá a jasná podpora 

školní inkluze“, příprava projektu: „Výzva nositele ITI ostravské 

aglomerace č.24. základní školy“) 

9. Realizované investice, opravy a ostatní výdaje za rok 2018 

10. Informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

11. Pozvánka na Ligu sportu 

12. Diskuse 

 

 

Ad 1) Zahájení 
Jednání školské rady zahájil ředitel školy Mgr. Jan Škrabal. Přivítal všechny přítomné            
a poděkoval paní Ing. Naděždě Schindlerové za práci ve školské radě. Přivítal nové členy 

školské rady, Mgr. Kateřinu Janků a pana Robina Esslera, kteří byli zvoleni 16. 10. 2018    

na plenární schůzi SRPDŠ. 

 



Ad 2) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018  
 Ředitel školy Mgr. Jan Škrabal seznámil členy rady s výroční zprávou o činnosti školy         

za školní rok 2017/2018 . Členové rady výroční zprávu schválili. 
  
Ad 3) Informace o průběhu výchovy a vzdělávání v uplynulém školním roce 
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Ludmila Havlíková seznámila členy rady  
s průběhem výchovy a vzdělání v uplynulém školním roce a s pravidly                         
pro hodnocení výsledků vzdělávání. 
Dále seznámila členy rady s výsledky nezávislých testů společnosti SCIO. 
Testováni byli žáci devátého ročníku. 
 
Výsledky školy v nezávislých testech  
   

 
Český jazyk: Výsledky naší školy v českém jazyce jsou lepší než výsledky         
80 % zúčastněných škol. Na základě porovnání výsledů v testu ČJ a OSP jsme 
zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván 

optimálně.  Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů.  
  

  
Matematika: Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme 
mezi 10 % nejúspěšnějších škol zařazených v testování. Na základě porovnání 
výsledů v testu M a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v 

matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi zřejmě velmi 
dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 
  
Ad 4) Plán práce pro školní rok 2018/2019  
 Zástupkyně ředitele školy Mgr. Ludmila Havlíková seznámila přítomné s plánem práce 

pro školní rok 2018/19, s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Členové 

rady plán práce schválili. 

 

Ad 5) Elektronické ŽK  
Mgr. Hana Šebestová seznámila členy rady s problematikou  elektronických 

žákovských knížek a jejich výhodami (zatím pouze na 2. stupni naší školy). 

 

Ad 6) GDPR 

Mgr. Ludmila Havlíková seznámila členy rady s problematikou GDPR na naší škole. 

 

Ad 7) Návrhy k rozvoji školy 

Mgr. Jan Škrabal promluvil o nutnosti opravy šatních skříněk a také o připravované 

realizaci stavby kryté haly. 



 

Ad 8) Zapojení školy do projektů (ŠABLONY I. +  II., „Vytvoření sítě inkluzivních 

škol v MS kraji a Zlínském kraji“, „Přímá a jasná podpora školní inkluze“, příprava 

projektu: „Výzva nositele ITI ostravské aglomerace č.24. základní školy“) 

 
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Ludmila Havlíková seznámila členy rady s probíhajícími 

projekty. 
 

Ad 9) Realizované investice, opravy a ostatní výdaje za rok 2018 

  
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Ludmila Havlíková seznámila přítomné s realizovanými 
investicemi, opravami školy a okolí školy v roce 2018. 

 

Ad 10) Informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Ředitel školy, Mgr. Jan Škrabal, zhodnotil účast žáků v soutěžích a vyzdvihl výborné 

dosažené výsledky ve sportovních i vědomostních soutěžích. Tradicí se stalo organizování 

sportovních soutěží pro tělesně handicapované děti a dalších soutěží městského, 

okresního, krajského a dokonce i celostátního charakteru. 

 

Ad 11) Pozvánka na Ligu sportu 
Martin Koky informoval přítomné o akcích, které proběhly v rámci Ligy sportu. 

 
 
Ad 12) Diskuse 

 

 problémy spojené s inkluzí 

 příprava stavba kryté haly 

 Nápady pro Opavu  

  
 

 

Zapsala: Mgr. Hana Šebestová   


