Zápis z 1. jednání Školské rady ve školním roce 2009/2010 při ZŠ a MŠ
Ostrava-Hošťálkovice, konané dne 17.9.2009

Přítomni: Mgr. Marie Kočí, Mgr. Alena Čichoňová, Mgr. Radmila Marková, p. Radka
Krajčová, Ing. Radim Beňovič, Ing. Jaroslav Klučka, Mgr. Dagmar Švidernochová (host)
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze dne 9.6.2009
3. Informace ředitelky školy
4. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
5. Plán činnosti Školské rady
6. Ostatní
7. Závěr

1. Jednání Školské rady, (dále jen rada), zahájil předseda, Jaroslav Klučka. Přivítal
všechny členy a krátce je seznámil s představou o dalším fungování rady.
• Základní jednání by měla proběhnout 4x ročně a to vždy před zasedáním
zastupitelstva, aby bylo možno v co nejkratší době reagovat na případné
dotazy, připomínky nebo požadavky vzešlé z jednání rady. Jednání mimo
rámec těchto základních budou svolána dle potřeby.
• Každého základního a v případě potřeby i mimořádného jednání se zúčastní
ředitelka školy, podá informaci o činnosti školy od předchozího jednání rady a
zodpoví případné dotazy.
• V průběhu ročního cyklu budou projednány a schváleny všechny dokumenty a
materiály dle par. 168 školského zákona.

2. Kontrola zápisu rady ze 9.6.2009
Rada projednala předchozí zápis a podrobněji se pozastavila nad těmito body:
- Nespokojenost rodičů dětí 1. třídy
Závěr: dle vyjádření p. Krajčová, která o tomto problému na minulém jednání
Informovala, došlo ke kontrole a následné nápravě uvedených problémů.
4 bod 2 - Stížnost na jednání pracovnice ČD při školním výletu žáků 1.třídy
Závěr: drážní inspekce prověřila stížnost osobní návštěvou ve škole, zaslala
dopis, že celá věc je stále v šetření. Případ tedy ještě dořešen není a rada
se bude dále touto záležitostí zabývat, (viz přijatá opatření).
3. Informace ředitelky školy
Ředitelka informovala radu o zahájení školního roku a průběhu výuky od tohoto data.
Aktuální stav žáků je nyní 141, což je o 6 více než v minulém školním roce. Devátou
třídu ukončilo 16 žáků, nově do první třídy nastoupilo 15 dětí. Na celkovém nárůstu
se nejvíce podílí nástup šesti žáků z malotřídních škol ve Lhotce a Bobrovníkách do
6. třídy. Spojené jsou ročníky 4 a 5, (8 a 13 dětí). Dle ředitelky nejsou zatím žádné
výraznější problémy spojené s výukou nebo chováním.

4. Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009
Rada podrobně probrala Výroční zprávu školy, (dále jen zpráva) za uplynulý školní
rok. Dotazy a připomínky zodpověděla ředitelka. Rada se pozastavila nad
konstatováním na 2. stránce zprávy, kde je poznámka, že zřizovatel nepřesně
interpretoval ve svém usnesení povolení žádosti o vyjímku z počtu žáků MŠ. Nápravu
vzniklé situace zajistí ing. Beňovič, (viz. usnesení). V návaznosti na tento bod
vysvětlila ředitelka pravidla pro povolování vyjímky z počtu žáků MŠ a školní
družiny. Dále rada konstatovala, že u některých tabulek by bylo vhodné doplnit pro
lepší orientaci skutečnosti o předchozí 2 roky.
Závěr: Rada jednomyslně schválila zprávu s tím, že ředitelka doplní tabulky 4.2 a 5.2
o stavy z uplynulých dvou let a v části 8 doplní druhy kontrol.
5. Plán činnosti
V návaznosti na informace, řečené v v bodu č. 1. se rada dohodla na tom, že další
základní jednání proběhnou v měsících listopad, březen nebo duben a červen.
Nosnými body jednání budou postupně rozpočet, výsledky hospodaření, školní řád a
školně-vzdělávací program.
6. Ostatní
Ředitelka zodpověděla dílčí dotazy k problematice výuky v jednotlivých třídách. Byla
rovněž diskutována metodika časového a odpovědnostního postupu voleb do rady.
(viz. usnesení).

7. Přijatá usnesení
•

1/1/2009-10 Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za rok 2008/2009

•

2/1/2009-10

Školská rada ukládá sledovat dořešení stížnosti na postup
pracovnice ČD při školním výletě žáků 1. třídy
zajistí: ředitelka

Termín: průběžně
•

3/1/2009-10

Školská rada ukládá zajistit revokaci chybné interpretace povolení
vyjímky z počtu žáků MŠ
Termín: nejbližší zasedání
Zastupitelstva Umob

•

4/1/2009-10

Zajistí: ing. Beňovič

Školská rada ukládá prověřit a případně podat návrh standardizace
metodiky voleb do Školské rady
Termín: další jednání rady

V Hošťálkovicích dne 21.9.2009

Zajistí: ing. Klučka

Ing. Jaroslav Klučka
Předseda Školské rady

