
Zápis z jednání Školské rady ve školním roce 2011/12 

při ZŠ a MŠ Ostrava - Hošťálkovice, konané dne 18.10.2011 

 
 
Přítomni: Simona Šrámková   / předsedkyně ŠR / 

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

 
Omluveni: Ing. Radim Beňovič 
 
Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR 

2. Výroční zpráva 2010/11 
3. 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 27.9.2011. K zápisu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

2. Ředitelka školy předložila ŠR finální verzi Výroční zprávy za rok 2010/11, ve které byly 
doplněny informace a zohledněny připomínky členů ŠR. Tuto zprávu již projednala a schválila 
Pedagogická rada dne 17.10.2011. Také ŠR zprávu projednala a následně jednomyslně 
schválila všemi hlasy přítomných členů (5-0-0). 

 

3. V různém bylo projednáno následující: 
 

a) Ing. Starý informoval o schůzce s Ing. Orkáčem, který na škole zajišťuje správu 

počítačové sítě včetně současných webových stránek. Oba zúčastnění technicky 

zhodnotili počítačovou infrastrukturu školy s ohledem na možnosti realizace nové webové 

prezentace školy. Výsledkem jednání je, že zcela nezbytným předpokladem úspěšné 

realizace nového webu je doplnění stávající počítačové sítě školy o záložní zdroj UPS 

k serveru (cca 3000 Kč), dále o záložní disk (cca 1600 Kč) a zaplacení vhodného 

datového uložiště (cca 400 Kč/rok). Tento požadavek na uvolnění finančních prostředků 

předloží ŠR zřizovateli. V případě schválení se Ing. Starý zavázal bezplatně dokončit nový 

web z programátorského hlediska a starat se o jeho chod v horizontu několika let. Zároveň 

Ing. Orkáč přislíbil bezplatnou technickou pomoc s přechodem na nový web. 

 

Na závěr jednání nebyl stanoven konkrétní termín příštího zasedání ŠR. Poté předsedkyně ŠR 
paní Šrámková ukončila jednání. 
 
 
 



Usnesení: 
 
1. ŠR souhlasí s Výroční zprávou za rok 2010/11 a schvaluje ji. 
 
 
 
  
 
V Hošťálkovicích dne 20.10.2011   
 
 
 
Zapsali:        Schvaluje: 
 
 
 

Simona Šrámková Ing. Jiří Starý, Ph.D.    Simona Šrámková 
   předsedkyně ŠR 


