
ZÁPIS 

z 33. zasedání školské rady konaného dne 29. 8. 2019 

Přítomní členové ŠR: 

Igor Trávníček, Ing. Radomír Orkáč, Martin Krejčíček, Mgr. Martin Němec, Mgr. Lenka 

Kudlejová, Roman Šimůnek 

Ostatní přítomní: Mgr. Radek Pollo – ředitel školy, Šarka Tomíčková 

Program: 

1. Nové pracovní zařazení paní vychovatelky Šárky Tomíčkové 

2. Schválení příslušných dokumentů pro školní rok 2019/2020 a výroční zprávy školy 

pro školní rok 2018/2019 (viz. usnesení č. 25)                                                                             

3. Výsledky dotazníkového šetření Klima školy 

4. Žádost předsedy školské rady Mgr. Martina Němce žádost zřizovateli o dotaci na 

zájezd pro žáky Temelín, Berchtesgaden, Salzburg, Hallstatt 

5. Žádost zástupkyně pedagogických pracovníků Mgr. Lenky Kudlejové zřizovateli o 

dotaci na projekt Babičko, dědečku, pojďte zpátky do školy! 

6. Diskuse kolem případné dotace projektu Zelená střecha 

7. Podnět školské rady řediteli školy na žádost zřizovateli o dotaci na zřízení venkovních 

žaluzií a LED osvětlení v třídách prvního a druhého patra školy 

8. Podnět školské rady řediteli školy na žádost zřizovateli o dotaci na zajištění 

počítačové síťově infrastruktury ve třídách prvního a druhého patra školy 

9. Informace ředitele školy ohledně jednání se zřizovatelem o další renovaci výpočetní 

techniky pro pracovníky školy 

10. Zdůvodnění zřizovatele a ředitele školy o odložení rekonstrukce školní družiny a plán 

nového projektu na výstavbu výtahu, rekonstrukce školní družiny, zvláštního vchodu 

do školní jídelny a renovace učeben fyziky, chemie a PC I 

11. Jednání vedení školy, zástupce školské rady a odborové organizace s vedením školní 

jídelny 

12. Organizace sečení okolí školy v době výuky 

13. Výstavba parkoviště pro zaměstnance školy 

14. Realizace sdíleného kalendáře 

15. Úprava telefonních čísel školy 

16. Dokončení přírodovědného okruhu a diskuse ohledně výstavby venkovní učebny 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 25/2019:  

25. 1. /2019  - školská rada schválila Školní řád, řád školní jídelny a družiny pro školní rok 

2019/2020 

25. 2. /2019 – školská rada schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro 

školní rok 2019/2020 

25. 3. /2019 – školská rada schválila Výroční zprávu školy pro školní rok 2018/2019 

 

                                                                   V Ostravě – Hrabové dne 29. 8. 2019 

Zapsal předseda ŠR Mgr. Martin Němec 

 

 


