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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Datum: 21. června 2021 

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 (od 8. 9. 2020), pí. 

Simona Kandráčová (řádně omluveny) 

c) za zřizovatele školy: pí. Liběna Hájková, pí. Anna Klepšová (řádně omluveny) 

 

Program: 

1. Informace o výsledku odložených voleb do školské rady z důvodu epidemie COVID 

19 na období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024. Řádné volby do školské rady byly 

vyhlášeny ředitelkou školy dne 26. 5. 2021 a samotné volby probíhaly v měsíci 

červnu. Výsledky voleb stanovily novou podobu školské rady ve složení:  

a) za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jiří Šebesta a Mgr. Aleš Pavelka, 

b) za zákonné zástupce žáků: pí. Olga Karvaiová a pí. Marcela Samková, 

c) za zřizovatele školy: mandáty budou známy později (pravděpodobně již v měsíci 

červenci). 

Ustavující setkání členů nové školské rady svolá ředitel školy do 30 dnů od začátku 

funkčního období. 

2. Projednána otázka prezenčního i distančního vzdělávání žáků během mimořádného 

období (informace o způsobech a průběhu prezenčního i distančního vzdělávání, 

samotné domácí přípravy, materiálech tvořených pedagogy a asistenty pedagoga jako 

opora ke studiu s využitím moderních informačních technologií, průběžné a závěrečné 

hodnocení žáků). Bylo konstatováno, že škola splnila veškerá kritéria pro vzdělávání 

žáků v tomto období. 

3. Informace o tvorbě nového ŠVP školy s důrazem na jeho „revitalizaci“ v oblasti 

potřeb pro 21. století (ICT kompetence aj.) a dále přizpůsobení ŠVP potřebám 

současných žáků v závislosti na aktuálních změnách v RVP ZV od 1. 2. 2021. 

4. Členové školské rady byli seznámeni s informací o výstavbě nového workoutového 

hřiště na odloučeném pracovišti Ibsenova 36 a s ukončením rekonstrukčních prací, 

které ve škole probíhaly. Bylo konstatováno, že po rekonstrukci je škola moderní 
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vzdělávací ústav, který poskytuje dostatečné zázemí ke vzdělávání nejen žákům, ale i 

pedagogům, případně asistentům pedagoga, obdobně i správním zaměstnancům a je 

důstojným místem i pro setkání s rodiči, zástupci zřizovatele a širší veřejností (např. 

při akcích školy). 

5. Informace o probíhajících a ukončených projektech školy – Dejme dětem další šanci II 

(prodlouženo o půl roku), Dejme dětem další šanci III (od července 2021), finanční 

pobídky pro školu z dotace Statutárního města Ostrava – určeno na doučování žáků 

v období červen, září a říjen po distanční výuce, Ovoce a mléko do škol (soustavně od 

roku 2013), Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, dále projekt 

MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II a ukončený projekt 

Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – 

pracoviště Ibsenova. 

6. Školská rada neobdržela žádné další podněty k projednávání. 

7. Členové školské rady by rádi poděkovali končícím členům školské rady za kvalitní a 

přínosnou práci v průběhu jejich mandátu. 

 

 

V Ostravě dne 28. června 2021     Zapsal: Mgr. Aleš Pavelka 


