
               Zápis z 3. jednání Školské rady ve školním roce 2009/2010 při ZŠ a MŠ  
                                  Ostrava-Hošťálkovice, konané dne 13.5.2010 
 
 
Přítomni: Mgr. Alena Čichoňová, Mgr. Radmila Marková, p. Radka Krajčová, Ing. Jaroslav 
Klučka, Mgr. Dagmar Švidernochová (host) 
Omluveni: Mgr.Marie Kočí, Ing. Radim Beňovič 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze dne 15.12.2009  
3. Informace ředitelky školy 
4. Rozbor hospodaření za rok 2009    
5. Ostatní 
6. Závěr 
 

 
 

1. Jednání Školské rady, (dále jen rada), zahájil předseda, Jaroslav Klučka. Přivítal 
všechny členy a seznámil je s programem jednání.  
  
 
 

2. Kontrola zápisu rady ze 17.9.2009  
 

Rada projednala předchozí zápis a přijatá usnesení s tímto závěrem:  
Úkol 2/1/2009-10 je ukončen s tím, že Drážní inspektorát nakonec uznal chybu 
Českých drah, omluvil se písemnou formou a připojil, že provede opatření k nápravě a 
zamezení dalších obdobných problémů.  
 
 

3. Informace ředitelky školy 
 
      Ředitelka informovala radu o průběhu činnosti školy od posledního jednání.  Ve 
sledovaném období nedošlo a výraznějším problémům v činnosti školy a plánované 
aktivity probíhaly standardním způsobem. 
 
4. Rozbor hospodaření školy za rok 2009  
 
Členové rady obdrželi  Rozbor hospodaření v elektronické formě s dostatečným 
předstihem. Rada projednala jednotlivé položky, ředitelka odpověděla dotazy členů.  
Předseda sdělil, že podrobný rozbor uvedeného materiálu bude proveden na jednání 
komise, která byla k tomuto účelu ustavena starostou městského obvodu.  
 

5. Ostatní  
 

- p. Krajčová vznesla dotaz k rekonstrukci dětských prolézaček v objektu 
mateřské školy, která by měla údajně proběhnout v letošním roce. Pokud je 
tato informace pravdivá mělo by se ještě zvážit, jestli by místo toho nebyla 
účelnější oprava chodníků v areálu, které jsou v havarijním stavu. (Bude 
zodpovězeno na dalším jednání ŠR). 



-  Mgr. Čichoňová uvedla, že by se měla zvýšit zainteresovanost starosty 
městského obvodu a ostatních členů zastupitelstva na činnosti školy. Postrádá 
zejména dostatečný kontakt přímo ve škole, ať už při školních akcích nebo i ve 
formě nahodilých návštěv zastupitelů v areálu školy. P. ředitelka v návaznosti 
na to vyslovila názor, že zvýšení intenzity spolupráce by se mělo týkat všech 
tří základních pilířů fungování školy, tzn. učitelů, zastupitelů a rodičů.  

 
6. Závěr 
 

Předseda rady poděkoval všem za účast a popřál členům příjemné prožití letních 
měsíců s tím, že další jednání Rady by mělo proběhnout v průběhu září.  
 
 

 
 
 
 
V Hošťálkovicích dne 17.5.2010                                Ing. Jaroslav Klučka 
                                                                                   Předseda Školské rady 

 
 


