
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. Marcela Klimšová, Lucie Deszkásová, Mgr. Jan Šebesta 
 
Program: 

1. Představení hostů 
2. Kontrola usnášeníschopnosti. 
3. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za uběhlý školní rok. 
4. Projednání změn ve školním vzdělávacím programu. 
5. Projednání příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020. 
6. Projednání reformy financování regionálního školství. 
7. Projednání koncepčního záměru pro rozvoj školy pro období 2019-2024. 
8. Projednání inspekční zprávy. 
9. Zasílání zápisů ze školské rady. 
 

 
1. Představení hostů 

- Představení nového zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání paní Lucie Deszkásová. 
- Představení nového zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání paní Mgr. Marcela Klimšová. 

 
2. Kontrola usnášeníschopnosti 

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

3. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za uběhlý školní rok. 
- Školská rada projednala a schvaluje ředitelem školy předloženou Výroční zprávu o činnosti školy 

za uběhlý školní rok. 
 

4. Projednání změn ve školním vzdělávacím programu. 
- Ředitel školy představil návrh změn ve školním vzdělávacím programu. Školská rada vzala na 

vědomí. 
 

5. Projednání příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020. 
- Ředitel školy seznámil školskou radu s plánovaným rozpočtem na příští kalendářní rok. 

 
6. Projednání reformy financování regionálního školství. 

- Ředitel školy seznámil školskou radu s plánovanými změnami ve financování regionálního školství; 
s novým nastavením počtu vyučovaných hodin, délkou provozu v mateřské škole a školní družině. 



Nastalé změny bylo nutné zavést už od září 2019 z důvodu nemožnosti zavádění změn v již 
běžícím školním roce. 
 

7. Projednání koncepčního záměru pro rozvoj školy pro období 2019-2024. 
- Ředitel školy seznámil školskou radu s plánovanou změnou směřování školy. Škola se více zaměří 

na čtenářskou, matematickou a technickou gramotnost. 
 

8. Projednání inspekční zprávy. 
- Školská rada se podrobně seznámila s Inspekční zprávou a dále byla seznámena ředitelem školy 

s opatřeními, sloužícími k odstranění a prevenci nedostatků. Školská rada bere na vědomí a 
souhlasí s opatřeními, které ředitel školy navrhl a postupně realizuje. 
 

9. 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. 

 
 
Příští zasedání školské rady se uskuteční v měsíci květnu/červnu 2020. 
Pokud není uvedeno jinak, všechna schválení a návrhy byly schváleny jednomyslně. 
 
 
V Ostravě dne 8. října 2019 
 
 
 
 

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

předseda          


