
Školská rada při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

se sídlem Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 709 783 28 
 

Zápis ze zasedání školské rady 
 
Přítomni: Ing. Vítězslav Sliž, Mgr. Petr Poláš, Mgr. Barbara Holpčáková 
Omluveni: --- 
Hosté:  Mgr. Jan Šebesta 
 
Program: 

1. Kontrola usnášeníschopnosti. 
2. Projednání a schválení Školního řádu mateřské školy. 
3. Projednání a schválení Školního řádu základní školy. 
4. Projednání (vyjádření k návrhu) a schválení nového školního vzdělávacího programu Škola pro život, 

platného od 1. září 2020. 
5. Projednání dopadů koronavirové krize na chod školy. 
6. Zasílání zápisů ze školské rady. 
7. Poděkování za spolupráci. 
 

 
1. Kontrola usnášeníschopnosti. 

- Přítomni tři členové školské rady ze tří, tímto je školská rada usnášeníschopná. 
 

2. Projednání a schválení Školního řádu mateřské školy. 
- Školská rada projednala a schvaluje ředitelem školy předložený Školní řád mateřské školy. 

 
3. Projednání a schválení Školního řádu základní školy. 

- Školská rada projednala a schvaluje ředitelem školy předložený Školní řád základní školy. 
 

4. Projednání (vyjádření k návrhu) a schválení nového školního vzdělávacího programu Škola pro život, 
platného od 1. září 2020. 
- Školská rada se vyjádřila k návrhu nového školního vzdělávacího programu Škola pro život, 

platného od 1. září 2020 a také jej schválila. 
 

5. Projednání dopadů koronavirové krize na chod školy. 
- Ředitel školy podrobně informoval školskou radu o dopadech „koronavirového krize“ na vzdělávání 

ve škole a na rozpočet školy. 
 

6. Zasílání zápisů ze školské rady. 
- Ředitel školy upozornil školskou radu na její povinnost zasílání zápisů z jednání, dále pak na 

povinnost zasílání vyhodnocení spolupráce s ředitelem školy a povinnost zasílat zřizovateli zprávu 
o činnosti školské rady k 31. 8. příslušného roku, jak vyplývá ze Zásad zřizování školských rad při 



ZŠ zřizovaných statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 1. 1. 
2017. 

 
7. Poděkování za spolupráci. 

- Ředitel školy poděkoval zástupcům školské rady za jejich dosavadní práci. Ředitel školy informoval 
školskou radu, že k říjnu 2020 jí vyprší její tříletý mandát a bude muset proběhnout nová volba 
zástupců v této radě. 

 
Příští zasedání školské rady se uskuteční v měsíci říjnu/listopadu 2020. 
Pokud není uvedeno jinak, všechna schválení a návrhy byly schváleny jednomyslně. 
 
 
V Ostravě dne 23. června 2020 
 
 
 
 

……………………  ………………….....  ……………………………. 
Ing. Vítězslav Sliž,  Mgr. Petr Poláš   Mgr. Barbara Holpčáková 

předseda          


