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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 25. 10. 2010 

___________________________________________________________________________

____ 

Datum:  25. 10. 2010 

Čas:   15.00 – 16. 20 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni:  

Ing. Vladimír Jirka 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

Růžena Špačková 

Nepřítomni:    Stanislav Adámek        

              Ing. Miloslav Nejedlý 

Hosté:             Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

Průběh jednání: 

Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Jaroslav Šitina. Uvítal 

všechny přítomné členy rady. Členem rady přestal být dle č. 3, odst. 2 jednacího řádu školské 

rady Stanislav Adámek - zástupce nezletilých žáků, protože ukončil studium. Ředitel školy 

byl požádán o vypsání doplňujících voleb. 

Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání.  Byl schválen program zasedání dle 

pozvánky a provedeno stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelem byl stanoven Jan Sűndermann, jako hosta uvítal předseda Ing. Košťála-ředitele 

školy 

Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 

 

K bodu 1.   

Projednání aktuální situace ve škole. 

 

V projednání aktuální situace ve škole se rada shodla na tom, že kvalita znalostí žáků 

ze ZŠ se každým rokem snižuje a je u většiny žáků nedostatečná. Tento stav je kromě jiného 

zapříčiněn i způsobem výuky, kdy se dostatečně neopakuje látka z minulých ročníků, aby se 

žákům dostala do podvědomí. Odráží se to i na základních normách slušného chování a kázni 

žáků. 

 

 

K bodu 2 

 Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009-2010.  

 

Výklad k jednotlivým bodům podal ředitel Ing. Košťál. Na požádání je doplnil 

podrobnějšími vysvětlením. Jednalo se např. o vysvětlení tabulky opravných zkoušek, které 

požadoval Ing. Jirka. 



Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu čerpání finančních 

prostředků.  

  

O schválení bylo hlasováno – výroční zpráva školy za školní rok 2009-2010 byla schválena  

všemi přítomnými. 
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K bodu 3 

 

 Informace o plánovaných stavebních úpravách a školy předběžných termínech dokončení. 

 

 

Informace o stavebních úpravách přednesl Ing. Košťál. Centrum odborné přípravy je 

financováno částkou 32 mil. Kč z evropských fondů. Kontrolní dny na COP Slezské 

předměstí probíhají každý měsíc a drobné úpravy budou po domluvě řešeny z vlastních zdrojů 

(práce žáků). Zateplení tělocvičny a budov školy provede firma MATEX s tím, že opravu 

střechy tělocvičny zajistila škola (již hotova z fondu Kraje).  

 

K bodu 4  

 

Diskuze, stanovení činnosti školské rady, na příští období 

 

V diskuzi sl. Špačková poukázala na zastaralý software v učebnách, který komplikuje 

práci na počítačích, hlavně při přenášení školních prací z domu do školy a naopak. Ing. 

Košťál vysvětlil, že software se obnovuje je i pro školu dostupný, ale jeho instalace na 

stávajících počítačích závisí hlavně na jejich parametrech. Ty jsou kromě počítačů na 

obnovené učebně č. 22 a č. 25 značně omezené, počítače jsou zastaralé a nákup nové techniky 

je nedostatečný, jde pomalu a je závislý na přidělených  finančních prostředcích. 

Úkol: Prověření možnosti instalace nového software na učebnách. 

 

 

 

Pokud nedojde k mimořádným událostem, proběhne další zasedání školské rady 

v květnu nebo červnu 2011 s programem schválení změn školního řádu a pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů. 

Jednání ukončil Ing. Šitina v 16.20.  

 

Zapsal: Jan Sűndermann   

 

 

 


