
Zápis z jednání Školské rady ve školním roce 2011/1 2 

při ZŠ a MŠ Ostrava - Hoš ťálkovice, konané dne 27.9.2011 

 
 
Přítomni: Simona Šrámková   / předsedkyně ŠR / 

Ing. Radim Beňovič 
Kamila Mazurová 
Mgr. Sylva Olšovská 
Ing. Jiří Starý, Ph.D. 
Mgr. Vašek Šindelář 
Mgr. Dagmar Švidernochová  / host - ředitelka školy/ 

 
 
Program:  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR 

2. Informace ředitelky školy 
3. Výroční zpráva 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 7.6.2011. K zápisu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

2. Ředitelka školy nejprve doplnila informace k některým bodům z minulého jednání ŠR: 
 

a) Na vyjádření k podané žádosti o finanční dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší se stále čeká. V případě souhlasného stanoviska by dotace umožnila ozdravné 
pobyty dětí ZŠ a MŠ zdarma (viz. zápis 7.6.2011/2b). 

b) Žádost o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
jehož prostřednictvím by bylo možné modernizovat učebny, pomůcky a výuku ve 
vybraných předmětech, nebyla podána. Doba pro vypracování a podání žádosti činila 14 
dní, během kterých ředitelka školy s ohledem na své pracovní vytížení nebyla schopna 
žádost zcela dokončit a zkompletovat (viz. zápis 7.6.2011/2c). 

Následně ředitelka školy uvedla nové skutečnosti týkající se provozu a činnosti školy od 
posledního jednání ŠR: 
 

a) Byl navýšen maximální počet dětí v MŠ na 56 z původně 50. Kapacita MŠ je v současné 
době plně využita. 
 

b) Formou ankety byl v průběhu září testován zájem rodičů dětí z MŠ ohledně možnosti 
prodloužení provozní doby školky o 3 hodiny (16:00 – 19:00) formou placené služby. 
Zájem projevili pouze 3 rodiče z celkově 50 dotázaných, proto služba nebude 
realizována a provozní doba školky se nemění. Anketa se bude opakovat v září 2012. 



 

c) Oba stupně ZŠ navštěvuje v současné době 147 žáků, průměr na jednu třídu činí 16,33. 
Zastupitelstvo MOb Hošťálkovice projednalo žádost ředitelky školy ze dne 19.8.2011 ve 
věci povolení výjimky z počtu žáků stanoveného právním předpisem a následně tuto 
výjimku povolilo. Schválení proběhlo podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
a snížení počtu žáků na třídu je platné na dobu od 1.9. 2011 do 30.6.2015. 
 

d) Ve školní jídelně došlo k navýšení kapacity strávníku na 350 z předchozích 300. Školní 
družina má kapacitu 55 dětí a je naplněna. 

 

e) Zájmové kroužky pro děti budou od školního roku 2011/12 hrazeny měsíční platbou 
podle vnitřní směrnice školy (Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání 
v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy 1/2011).  
 

Na škole si děti mohly vybrat (uveden počet žáků, kteří o daný kroužek projevili zájem): 
• Pěvecký kroužek    15 
• Keramika  6. - 9. třída   9 
• Jazyk anglický  1. - 2. třída  11 
• Jazyk ruský  6. - 9. třída   1 
• Country tance      9 
• Šachy       1 
• Míčové hry  4. – 5. třída  22 

 
Z předběžných přihlášek vyplývá, že žáci nemají velký zájem se účastnit mimoškolních 
aktivit. Tento fakt rovněž potvrzují praktické zkušenosti pedagogů, kteří zájmové kroužky 
vedou.  
 

Žákům jsou nabízeny rovněž další kroužky a aktivity pořádané školní družinou či jinými 
organizacemi. 

 

3. Ředitelka školy předložila ŠR předběžnou a nekompletní verzi Výroční zprávy za rok 
2010/11. Členové ŠR mají možnost tuto zprávu připomínkovat do 10.10.2011. Finální verze 
bude předložena do 15.10.2011 a projednána na nejbližším zasedání ŠR. 
 

4. V různém bylo projednáno následující: 
 

a) Ing. Starý vypracoval a prezentoval návrh nových webových stránek školy. Členové ŠR 
shledali jeho návrh jako velice nápaditý a doporučili jej k realizaci. Pro zdárné dokončení 
je zapotřebí pravidelné poskytování informací, které budou na webových stránkách 
zveřejněny a spolupráce při prvotním naplnění obsahu stránek. Tuto činnost zajistí Mgr. 
Šindelář spolu s paní ředitelkou Mgr. Švidernochovou. Po technické stránce je zapotřebí 
také domluva se správcem webu Ing. Orkáčem. 
 

Návrh webových stránek je dočasně umístěn na adrese: 
http://www.ugn.cas.cz/~stary/zsv 
 

b) Opakovaně proběhla diskuze ohledně havarijního stavu dvou betonových pilířů brány při 
vjezdu na školní pozemek (viz. zápis 7.6.2011/4b). Ing. Beňovič informoval, že zřizovatel 



školy již projednává jejich opravu. 
 

c) Ing. Beňovič dále upozornil, že situace ohledně parkování aut za školou (viz. zápis 
7.6.2011/4c) byla vyřešena zřízením náhradního parkoviště aut v místě bývalých 
tenisových kurtů. Povrch sjezdu z obecní komunikace na parkoviště byl upraven 
návozem strusky. 
 

Názory na toto parkovací místo jsou však rozporuplné. Zejména pro rodiče dětí, které 
navštěvují školní družinu nebo mateřskou školu, se jeví umístění parkoviště jako 
nevhodné, neboť je příliš vzdálené od budov ZŠ i MŠ. Z toho důvodu pravděpodobně 
nebude za deště nebo v zimním období užíváno. 
 

Celková situace s parkováním aut v okolí školy zůstává velice špatná. 
 

d) Ing. Beňovič krátce hovořil také o investicích. 
 

Je vypracována projektová dokumentace na nové chodníky, bohužel v současné době  
neexistuje žádný zdroj finančních prostředků pro jejich realizaci. 
 

Ve školní družině probíhá výměna oken (71.000 Kč). 
 

Ve škole proběhne oprava šachtic vodovodního řádu (100.000 Kč). 
 

Zřizovatel školy jedná s firmou Ekoterm2 o zateplení pláště budovy MŠ. 
 

e) Ing. Beňovič dále informoval, že se zpracovává metodika pro organizování mimoškolních 
akcí (například Hošťálkovický šikula nebo S kolem kolem Hošťálkovic) tak, aby tyto akce 
mohly být financovány nebo finančně podpořeny z rozpočtu města Ostravy. 
 

f) Paní Mazurová uvedla přehled akcí, které pro školní rok 2011/12 chystá Klub rodičů: 
• Lampiónový průvod   04.11.2011 17:00 
• Advent s vánočním jarmarkem 02.12.2011 
• Školní ples    18.02.2012 
• Hošťálkovický šikula         04.2012 
• S kolem kolem Hošťálkovic     05.2012 
• Den plný her       06.2012 

 
Termín příštího zasedání ŠR byl stanoven stanoven na 18.10.2011 za předpokladu projednání 
finální verze Výroční zprávy. Poté předsedkyně ŠR paní Šrámková ukončila jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení: 
 



Nebyla přijata žádná usnesení. 
 
 
V Hošťálkovicích dne 6.10.2011 
 
Zapsali:      Ing.Jiří Starý,Ph.D. 
                  Simona Šrámková 
 
Schvaluje: Simona Šrámková 
                  předsedkyně ŠR 
 
                 


