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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Datum: 6. října 2020 

Přítomni:  

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

Jiří Šebesta (pracoviště Ibsenova) 

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků: pí. Marcela Samková – nový člen (odloučené 

pracoviště Ibsenova), p. Jozef Ištok – ukončil působení ve Školské radě k 30. 6. 2020 

c) za zřizovatele školy: pí. Alena Klepšová 

Zbylí členové Školské rady se zasedání neúčastnili. 

 

Program: 

 

1. Projednání jednotlivých částí předem zaslané Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 

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

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

2. Seznámení s inovovanými Školními řády obou pracovišť, dodatky a úpravami ve 

Školním řádu pro školní rok 2020/2021 a jejich schválení. Zmíněny podstatné části, 

které souvisejí se způsobem práce a hodnocením žáků při možném distančním 

vzdělávání s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nemoci COVID19 

(DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU ve vazbě na opatření v souvislosti s nemocí 

COVID19).  

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

škol, Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, Dejme dětem další 

šanci II., Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. a projektem 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II. Informace jsou k nahlédnutí 

na webových stránkách školy, sekce „Aktuální projekty“. Obdobně i projekty 

ukončené. 

4. V rámci výuky navštěvují žáci školy (na pracovišti Gebauerova) zajímavá místa 

Moravskoslezského kraje (v rámci Ostravy) – pedagogové využívají možnosti návštěv 

zajímavých historických a kulturních míst v rámci Ostravy, jelikož žáci nemusí platit 

vstupné. Na počátku roku již byli v rámci výuky v Hornickém muzeu (Landek parku), 

v Zoo Ostrava a navštívili i Slezskoostravský hrad. Bohužel je však tato možnost již 



Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, p. o. 

Gebauerova 819/8, Ostrava – Přívoz, 702 00 

 

neaktuální – zrušeno Radou Moravskoslezského kraje v souvislosti s usnesením Vlády 

ČR č. 996 dne 8. 10. 2020. 

5. Diskuse o distančním způsobu vzdělávání v minulém školním roce a možném 

přechodu na distanční formu i v roce letošním (klady a zápory této formy výuky a 

ohledem na zapojení žáků a jejich rodičů, zhodnocení výuky žáků, kteří docházeli do 

školy v měsíci květnu a červnu loňského školního roku). Byly představeny možnosti 

vzdělávání distančním způsobem na obou pracovištích, zmíněna role asistentů 

pedagoga, kteří byli nápomocni při roznášení vzdělávacích materiálů žákům, kteří 

neměli přístup k internetu, nebo nebyli vybaveni dostatečnou technikou. Výsledkem 

distančního vzdělávání je široká databáze výukových a vzdělávacích materiálů, 

odkazů a platforem, ze kterých mohou pedagogové a žáci čerpat i v letošním školním 

roce (vzdělávání během tzv. 2. vlny nemoci COVID19).  

6. Informace o dokončení stavebních prací na pracovišti Ibsenova 36, zhodnotil Mgr. 

Šebesta a provedl členy rady zrekonstruovanými prostory školy (úspěšná rekonstrukce 

budovy a stavební úpravy na odloučeném pracovišti Ibsenova, dokončení prací je 

naplánováno do konec měsíce října, žáci, pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci 

již budou moci pracovat v odpovídajících hygienických prostorách, které jsou zároveň 

i bezpečné). V budoucnu se zde plánuje doplnění o hřiště s herními prvky. 

7. Různé: pan Ištok již není členem Školské rady (mandát ukončen k 30. 6. 2020, 

nahrazen pí. Marcelou Samkovou). 

8. Volby členů nové Školské rady: vzhledem k faktu, že v prosinci 2020 končí mandát 

současným členům, budou na podzim 2020 vyhlášeny nové volby. V průběhu 

listopadu 2020 budou na obou pracovištích navrženi kandidáti, samotná procesní 

volba proběhne v prosinci 2020. Členové nové Školské rady se pak sejdou na 

ustavující chůzi v lednu 2021 za účasti ředitelky školy. Jejich mandát bude opět 

dvouletý. 

9. Školská rada neobdržela žádné další podněty pro jednání. Termín následujícího 

řádného jednání bude v lednu 2021. 

 

V Ostravě dne 14. října 2020                Zapsal: Mgr. Aleš Pavelka 

 
 


