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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 28. 04. 2011 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  28. 04. 2011 

Čas:   14.00 – 15. 20 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni:  

Ing. Vladimír Jirka 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

Růžena Špačková 

              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. Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání. 

Byl schválen program zasedání dle pozvánky a provedeno stanovení zapisovatele. 

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

Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 

 

K bodu 1  

Schválení změn školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyplývajících z potřeb 

školy a a doporučení MŠ o ukončení výuky maturitních ročníků. 

 

Školské radě byl předložen návrh školního řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Navrhované změny byly přehledně vyznačeny v předložených dokumentech a ředitel školy Ing. Košťál 

vysvětlil význam navrhovaných změn. 

Podrobněji popsal význam úpravy v textu výchovných opatření a způsobu hodnocení žáků. 

 

O schválení bylo hlasováno – Změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů byly schváleny všemi přítomnými. 

 

K bodu 2  

Projednání čerpání rozpočtu školy za rok 2010. 

 

Ředitel školy Ing. Košťál informoval o čerpání finančních prostředků.Výklad doplnil tabulkami s 

čerpáním investičních prostředků, výnosy, náklady z hlavní a doplňkové činnosti atd. a hodnocení 

hospodářského výsledku za rok 2010. Ing. Košťál dále vysvětlil problematiku mzdových prostředků a 

upřesnil strukturu pedagogických pracovníků. Oznámil také předběžně zrušení některých oborů. 

Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu. Ing. Nejedlý jako zástupce 

zřizovatele je o situaci v čerpání podrobněji informován a ekonomickou situaci školy hodnotil kladně ve 

všech ohledech.     
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K bodu 3  

Informace o přidělených finančních prostředcích na rok 2011(porovnání 2010-2011) 

Ing. Nejedlý seznámil radu s neutěšenou finanční situací v rámci kraje díky plánované změně DPH a 

tím i změnách ve financování infrastruktury, školství a zdravotnictví. I přes toto vše, kraj vyčlenil část 

financí právě jen pro školství k pokrytí mimořádných nákladů. Právě stav veřejných financí nutí školy do až 

nesmyslných úsporných opatření, které se mohou časem odrazit na kvalitě výuky. 

  

 

K bodu 4 

Stručná informace o realizaci některých akcí (zateplení školy, koncepce dalšího využití výpočetní techniky ve 

výuce i v budově školy, digitální škola, Vážní ul. atd.  

 

Hlavní projekty školy realizované v současné době jsou „Zateplení budov a školy a tělocvičny“ firmou 

MATEX s termínem dokončení do 31.8.2011 a „COP“ Slezské Předměstí firmou Chládek – Tintěra 

s ukončením do 31.8.2011. Realizace probíhá dle předpokladu a pokud nedojde k nepředvídanému, budou 

termíny splněny. Ing. Košťál vyslovil poděkování za finanční podporu kraje 

Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení programu školské rady na 

následující období, různé 

 

 

K bodu 5 

Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení    

    další činnosti školské rady na následující období, různé. 

 

V diskusi se řešil problém se zastaralým software a výukou a koncepce školství. Ing. Šitina 

poděkoval zúčastněným za konstruktivní diskuzi v průběhu a jednání ukončil. 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady v říjnu  2011 

s programem schválení výsledků hospodaření školy a příp. další aktuální témata. Do té doby je třeba provést 

doplňující volby do školské rady. Ing. Šitina poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky a jednání 

ukončil v 15.30.  

 

 

Zapsal: Jan Sűndermann 

 


