
Zápis z 2. jednání  Školské rady ve školním roce 20 10/2011 

při ZŠ a MŠ Ostrava-Hoš ťálkovice, konané dne  7.6.2011 
 

 
 
Přítomni: Simona Šrámková /předsedkyně ŠR/ 

Mgr. Václav Šindelář 
Ing. Jiří Starý, Ph.D. 
Mgr. Sylva Olšovská 
Mgr. Dagmar Švidernochová /host-ředitelka školy/ 

 
Omluveni: Ing. Radim Beňovič 

Kamila Mazurová 
 

 
 
Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR 

2. Informace ředitelky školy 
3. Rozbory hospodaření 2010/11 
4. Různé 

 
 
Průběh jednání: 
 
Jednání  zahájila  a řídila předsedkyně ŠR paní Šrámková podle výše uvedeného a schváleného 
programu. 
 
1. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR konaného dne 10.2.2011. Drobné 

připomínky, které se týkaly pouze formy zápisu, budou zohledněny při vyhotovení zápisů 
budoucích. 

 

V souvislosti s předchozí informací o reklamacích a nutných úpravách nedávno kompletně 
zrekonstruovaného dětského hřiště na zahradě MŠ bylo konstatováno, že dětské hřiště je již 
v provozu. 
 

2. Ředitelka školy podala informace o provozu a činnosti školy od posledního jednání ŠR: 
 

a) Byly podepsány smlouvy o dotace z Magistrátu města Ostravy ve výši 5 000 Kč na 
mimoškolní akce a ve výši 20 000 Kč na zájmovou činnost pro rok 2011. 

 

b) Již potřetí byla odeslána žádost o dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší, tentokrát z důvodu změny statutu fondu. V případě získání by finanční 
dotace činila asi 4500 Kč/dítě a umožnila by ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ v příštím 
školním roce zdarma. 

 

c) Ředitelka školy zpracovává žádost o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. V rámci projektu by bylo možné modernizovat učebny, 
pomůcky a výuku v předmětech chemie, fyzika, matematika a přírodověda. 

 

d) Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rámci v projektu Zavádění ICT do přírodo-
vědných předmětů obdržela škola 2 notebooky s měřidly a příslušným programovým 
vybavením v celkové hodnotě 100 000 Kč. Tato technika byla škole zapůjčena, po 



skončení projektu ji získá trvale. Postupně by měly přibýt multimediální tabule, další 
notebooky a pomůcky tak, aby na nich mohli pracovat všichni žáci ve třídě. 

 
e) Se Zdravotním ústavem v Ostravě bylo domluveno, že škola bude po několik následu-

jících let měřícím místem kvality ovzduší. Získaná data lze následně využít mimo jiné 
jako jistou formu podpory některých projektů, viz. 2.b. 

 

f) Žáci 2. – 5. třídy se zúčastnili Školy v přírodě, která proběhla ve Zlatých Horách. Děti 
absolvovaly například výlety na Praděd, do Karlovy Studánky, noční bojovou hru nebo 
rýžovali zlato. 

 

g) Za provozu ZŠ proběhla plánovaná výmalba tříd, kabinetů, kuchyně a několika dalších 
místností. Vymalování provedli žáci SOU z Hlučína, což se přiznivě projevilo na 
účtované ceně 18 Kč/ m2. Ta je téměř poloviční ve srovnání s běžnnými cenami.  

  

Jelikož následný úklid po malování prováděli pracovníci školy během plného provozu 
školy a nad rámec svých běžných povinností, navrhuje ředitelka školy z ušetřených 
peněz za malování vyplatit těmto pracovníkům odměny ve výši 3000 Kč na osobu. Za 
tímto účelem zašle ředitelka školy žádost zřizovateli. ŠR s tímto návrhem jednomyslně 
souhlasí a postup doporučuje. 

 

h) Z konkurzního řízení byla vybrána nová učitelka pro 1. třídu školního roku 2011/2012. 
 

3. Ředitelka školy seznámila ŠR s ekonomickými výkazy a rozbory hospodaření v uplynulém 
období. Všechny materiály byly členům ŠR s předstihem k dispozici v elektronické formě. 
Rozbory hospodaření byly ŠR odsouhlaseny v poměru 4-0-0. 

 
ŠR diskutovala nad výrazným snižením neinvestičních příspěvků od zřizovatele v loňském 
roce. Přitom počet žáku školy se prakticky nezměnil a veškeré provozní náklady, zejména na 
odebírané energie, významně stoupají. Dlouhodobé podfinancování nemůže přispět k rozvoji 
školy, naopak velmi nepříznivě ovlivní její provoz i činnost. 

 
4. V různém bylo projednáno následující: 
 

a) Úpravy webových stránek školy zajistí Mgr. Šindelář a Ing. Starý. 
 

b) Diskuze ohledně stavu hlavní brány při vjezdu na školní pozemek. V současném 
stavu jsou cihlové pilíře uvolněné a stejně tak i betonová deska posazená na každém 
z nich. Může dojít ke zranění dětí! Urgentní řešení tohoto problému bude ředitelka 
školy požadovat u zřizovatele na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se bude 
konat dne 22.6.2011. 

 

c) Byly vzneseny připomínky k parkování aut za školou, zejména v době trvání trénování 
juniorek Baníku. Provoz školní družiny je do 16:00 a do té doby si na hřišti hrají děti. 
Parkováním aut jsou děti nejen omezeny v aktivitách, ale především vystaveny 
většímu riziku úrazu. Přitom při vjezdu do objektu je instalováno dopravní značení 
Zákaz vjezdu! 

 
Termín příštího zasedání ŠR byl stanoven na 27.9.2011. Poté předsedkyně ŠR paní Šrámková 
ukončila jednání. 
 
 
 
 



 
 
Usnesení: 
 
1. ŠR souhlasí s rozbory hospodaření v roce 2010. 
 
 
V Hošťálkovicích dne10.6.2011  Zapsala a schvaluje: 
 
 

Simona  Šrámková 
  předsedkyně ŠR 


