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Zápis ze schůze Školské rady 

 

 

Datum konání:   30. 11. 2022, 16:30 hod. 

Místo konání:    sborovna ZŠ Gen. Janka 

 

Přítomni členové ŠR:   Jana Pagáčová, MBA 

    Mgr. Simona Guzdková 

    Bc. Petra Chejnová, DiS. 

    Ing. Yvona Dejčíková 

     

Host:    Mgr. Bc. Martin Kolář, ředitel školy 

 

     

Program: 1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023, návrhy opatření ke zlepšení hospodaření 

  2. Projednání koncepčních záměrů rozvoje školy 

  3. Diskuze 

 

 

Schůzi ŠR zahájila v 16:30 hod. její předsedkyně Jana Pagáčová, MBA., seznámila přítomné s programem, 

proti kterému nebylo připomínek ani doplnění. Konstatovala, že školská rada je usnášeníschopná, když je 

přítomna nadpoloviční většina členů. 

  

1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023, návrhy opatření ke zlepšení hospodaření 

 

Školská rada obdržela od ředitele školy návrh rozpočtu na rok 2023 – viz. příloha. K tomuto proběhla diskuze, 

ředitel školy zodpověděl školské radě dotazy a konstatoval, že rozpočet pro rok 2023 je oproti roku 2022 cca 

o 3,6 mil. Kč vyšší. 

Předsedkyně dala hlasovat o tomto usnesení: 

Školská rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023. 

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Projednání koncepčních záměrů rozvoje školy 

 

Ředitel školy shrnul koncepční záměry rozvoje školy pro nejbližší rok v těchto bodech: 

 

1.) systém vzdělávání pedagogických pracovníků – je nutné jej rozpracovat a zpřehlednit 

2.) opravy a doplnění legislativních chyb – nutno opravit směrnice zejména v oblasti bezpečnosti, legislativy 

a provést řádné inventury majetku 

3.) zabezpečení fungování IT – nutno řešit zastaralé sítě a wifi na budově Gen. Janka a také konektivitu na 

budově Klicperova; datové sítě v jednotlivých učebnách vypadávají, dojde k posílení od OVANetu, vč. 

zajištění PC techniky 

4.) webové stránky – nové a přehlednější www stránky bude tvořit také OVANet, aktuálně je potřeba vyřešit 

„vyvázání“ domény od stávajícího poskytovatele firmy Netpromotion 

5.) personální záležitosti + financování z projektů – zajištění financování nepedagogických pracovníků 

(asistentů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů a psychologů) je zajištěno z projektů MŠMT /dotace na 

zvýšený podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a také dotace na speciální asistenty pedagoga pro 

ukrajinské žáky/; dále bude také zajištěno z projektu OP JAK pro roky 2022 - 2025  

6.) projekty – mimo výše uvedené je podán také projekt na financování kariérního poradce a projekt na talent 

management z Magistrátu města Ostrava – budou takto financovány kroužky, exkurze pro žáky, atd. 

7.) PR školy a vzhled školy – uvažuje se o změně loga a investicích do zkvalitnění prostor vestibulu a šaten 

v budově Gen. Janka 

Školská rada vzala předložené informace na vědomí. 
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3. Diskuze 

 

Školská rada diskutovala akce, které v rámci školy proběhnou. Podrobněji byla řešena oslava k 50-ti letému 

výročí školy, která by mohla proběhnout v rámci Dne otevřených dveří při zápisu do prvních tříd. Toto by 

mohlo být spojeno s novým odhalením loga a např. také za účasti bývalých „slavných“ absolventů - je nutné 

dohledat v kronikách. Ředitel školy informoval, že na plánu akcí spolupracuje s Úřadem městského obvodu 

MHaH. 

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční v březnu 2023 v prostorách budovy Klicperova nebo v nové venkovní 

učebně v atriu školy Gen. Janka. 

  

 

 

V Ostravě dne 30. 11. 2022 

 

Jana Pagáčová, MBA., předsedkyně ŠR 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Simona Guzdková    


