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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Datum: 10. října 2019 

Přítomni:  

a) za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Aleš Pavelka (pracoviště Gebauerova), Mgr. 

Jiří Šebesta (pracoviště Ibsenova) 

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků: p. Jozef Ištok 

c) za zřizovatele školy: pí. Alena Klepšová 

Zbylí členové školské rady byli řádně a včas omluveni. 

 

Program: 

1. Projednání jednotlivých částí předem zaslané Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 

a její schválení, seznámení s nejpodstatnějšími částmi tohoto dokumentu. Výroční 

zpráva o činnosti školy splňuje požadavky dané vyhláškou č. 15/2005. 

2. Seznámení s dodatky a úpravami ve Školním řádu pro školní rok 2019/2020 a jejich 

schválení. 

3. Mgr. Pavelka informoval o veškerých probíhajících projektech, tj. Ovoce a mléko do 

škol, Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, Grammy (ukončení 

projektu k 30. listopadu 2019), Dejme dětem další šanci II., Rozvoj rovného přístupu 

ke vzdělávání ve městě Ostrava III. a projektem Rozšíření kapacity Školního klubu na 

pracovišti Gebauerova. 

4. Diskuse o vzdělávacích a výchovných problémech školy (nepedagogičtí členové ŠR 

vyjádřili údiv nad množstvím akcí pořádaných pro žáky, ale také nad malým zájmem 

žáků o jednotlivé aktivity nad běžný rámec jejich povinností, výchovné problémy 

pomáhají nemalou měrou zvládat asistenti pedagogů, kteří jsou nedílnou součástí obou 

pracovišť a jejich účast ve výuce i mimo ni je nezbytná). 

5. Informace o dokončení stavebních prací (výstavba plotu a renovace okolí školy 

pracoviště Gebauerova, nutný krok ke zvýšení bezpečnosti a hygieny v okolí školy, a 

to především vchodu do budovy školy) a o rekonstrukci budovy a plánovaných 

stavebních úpravách na odloučeném pracovišti Ibsenova s možným dopadem na 

vzdělávání žáků ke konci školního roku (pravděpodobně budou žáci docházet k výuce 

na kmenovou školu, tj. pracoviště Gebauerova, kde jim budou vyčleněny příslušné 

prostory pro hladký průběh ukončení vzdělávacích aktivit školního roku 2019/2020). 
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6. Různé: pan Ištok vznesl dotaz na fungování a čistotu WC dívek na odloučeném 

pracovišti, tato otázka byla projednána následně s panem školníkem, náprava 

provedena obratem, bohužel se situace neustále opakuje vlivem značné nekázni žákyň, 

i když jsou prostory WC každodenně uklízeny). 

7. Školská rada neobdržela žádné další podněty pro jednání. Termín dalšího řádného 

jednání bude v červnu 2020. 

 

V Ostravě dne 12. října 2019                Zapsal: Mgr. Aleš Pavelka 

 
 


