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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Datum: 7. října 2021 (ustavující schůze a první jednání nové Školské rady při ZŠ Ostrava, 

Gebauerova 8, p. o.)  

 

Přítomni:  

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

Mgr. Jiří Šebesta (pracoviště Ibsenova), dále Mgr. Radka Hanusová (ředitelka školy)  

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

(nedostavila se) 

c) za zřizovatele školy: Mgr. Petr Kuś, Mgr. Martin Kučera (omluven) 

 

Nově zvolená Školská rada (funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024) se 

bude po řádných volbách, které byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 26. května 2021, 

probíhaly v červnu 2021 a stanovily její nové složení, setkávat 2 x ročně (září/říjen a červen)-

případně dle aktuální potřeby. 

 

Program jednání:  

 

1. Seznámení členů Školské rady a úvodní informace ředitelky školy, Mgr. Radky Hanusové.  

2. Volby předsedy a místopředsedy (zapisovatele). Předsedou byl zvolen Mgr. Šebesta, 

místopředsedou Mgr. Pavelka. Noví členové se seznámili s úkoly rady vyplývajícími z §168 

Školského zákona. 

3. Schválení jednacího řádu Školské rady – jednací řád byl schválen, členové dostali 

písemnou verzi.  

Působení Školské rady dle zákona, stanovení funkcí Školské rady – schvalování dokumentů 

(např. Školního řádu a Dodatku ke Školnímu řádu ve vazbě na opatření v souvislosti 

s onemocněním COVID-19, dle požadavků vyhlášky č. 15/2005 Sb.). 

Výroční zpráva, Školní řád i Dodatek ke Školnímu řádu byly schváleny nadpoloviční většinou 

hlasů. 

4. Zájemci z řad členů provedeni Mgr. Pavelkou prostorami školy (pracovištěm Gebauerova) 

– seznámeni s historií školy, zařazením žáků (334 žáků, 57 zaměstnanců), jednotlivým 
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pracovišti, vybaveností učeben a odborných učeben, školním klubem, déle pak přípravnými 

třídami a zbylými prostorami školy, a to včetně venkovních.  

5. Seznámení s probíhajícími projekty školy
1
:  

a) „Dejme dětem další šanci III“  

b) „Společně vše doženeme“  

c) „Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – 

pracoviště Ibsenova“  

d) „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II“ 

e) „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ 

f) „Dejme dětem další šanci II“ 

e) „Ovoce a mléko do škol“   

f) „Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova“  

6. Termín následujícího setkání Školské rady stanoven na červen 2022 (na odloučeném 

pracovišti Ibsenova 36). 

7. Různé: Pro potřeby vzájemné komunikace mezi členy Školské rady byly předány jednotlivé 

kontakty (telefon, e-mail).  

 

 

 

V Ostravě dne 7. října 2021             Zapsal: Mgr. Aleš Pavelka 

 

 

 

                                                           
1 Obsahovou náplň jednotlivých projektů lze najít na webových stránkách školy – www.zsgebauerova.cz, sekce 

„Aktuální projekty“ popř. „Ukončené projekty“. 

 


