
Zápis ze ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při Odborném učilišti a Praktické 

škole, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

 
Dne: 14. 10. 2020 

 

 

Přítomni: Sylva Lesáková, Mgr. Jiří Novák, Mgr. Ivana Richterová, Marta Vašáková  

                   

Host: ředitelka Mgr. Ilona Šustalová 

 

Omluveni: Mgr. Magda Trávníčková, Jarmila Polášková 

 

 

Program:  

 

1. Přivítání členů ŠR 

2. Seznámení se školou; nový školní rok 2020/2021 

3. Školský zákon, zásady kraje 

4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 

5. Jednací řád ŠR 

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

7. Školní řád 

8. Rozpočet školy 

9. Různé 

 

Ad 1) ředitelka přivítala přítomné členy Školské rady  

 

Ad 2) ředitelka seznámila nové členy školské rady se školou  

nový školní rok: -    počet žáků k 30. 9. 2017 – 102 (loni 101) 

- všichni žáci se SVP; autismus (22); TMP (6) 

- na DM 16 ubytovaných žáků ze všech středních škol v NJ; momentálně 

jeden žák naší školy 

- 45 zaměstnanců (fyzicky) 

- v letošním roce 12 asistentů pedagoga (fyzicky) 

- nově 2 další pedagogičtí pracovníci ve třídách Praktické školy 

                           -     investiční akce 

                                  -    v listopadu bylo dokončeno oplocení školní zahrady  

                                  -    výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni – plán červenec, srpen  

                                  -    rekonstrukce plynové kotelny DM, možná ještě letos v prosinci 

                                  -    jsme zapojeni do krajského projektu Modernizace škol a školských  

                                       poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86., IROP, výstavba  

                                       Výukové zahrady pro žáky se SVP 

 

Ad 3) ředitelka seznámila členy se Zásadami zřizování školských rad škol zřizovaných 

Moravskoslezským krajem a s § 167, 168 Školského zákona  

 



Ad 4) ředitelka dala hlasovat o předsedovi a místopředsedovi; předsedou byla všemi hlasy 

přítomných členů školské rady zvolena Jarmila Polášková a místopředsedou byla všemi 

hlasy přítomných členů školské rady zvolena Marta Vašáková 

 

Ad 5) ředitelka seznámila členy s jednacím řádem školské rady; 

místopředsedkyně dala hlasovat o jednacím řádu, byl schválen všemi hlasy přítomných členů 

školské rady  

 

Ad 6) ředitelka seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2019/2020 a místopředsedkyně dala hlasovat o jejím schválení; Výroční zpráva byla 

schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady; je vždy uveřejněna na webových 

stránkách školy 

 

Ad 7) ředitelka školy seznámila přítomné s úpravo školního řádu – doplnění o distanční 

vzdělávání; místopředsedkyně dala hlasovat o změně školního řádu, byl schválen všemi hlasy 

přítomných členů školské rady 

 

Ad 8) ředitelka školy přítomné seznámila se stavem rozpočtu na tento kalendářní rok; platy 

pedagogických pracovníků financovány dvojím způsobem – Phmax a podpůrná opatření 

 

Ad 9)  

      -     do 13. 10 2020 jsme žáky oborů vzdělání učili v teoretické výuce (2 x týdně)  

            distančním způsobem, odborný výcvik prezenčním způsobem; ode dneška distančně  

             učíme odborný výcvik       

      -     výuka Praktické školy probíhá prezenčním způsobem - výjimka  

      -     škola má nové webové stránky 

      -     prezentace školy - Gemma pouze distančně 

                                        - informace v měsíci říjnu a lednu v tisku  

                                        - na základní školy budou poslány prezentace  

                                        - 9. 12. 2020 Den otevřených dveří  

- opět se zapojíme do krajské sbírky potravin 

- do konce prosince žádné akce 

- plánujeme DOREMI, KOLONU 

                                  

Na závěr místopředsedkyně všem poděkovala za účast, další zasedání se uskuteční v měsíci 

dubnu, pokud nebude potřeba sejít se dříve. 

 

 

Kontakty:                  ředitelka     tel. 556 707 623 (do práce) 

                                        mob. 733165469 

                                              ilona.sustalova@ouaprs.com  

 

   Sylva Lesáková  mob. 737 026 390 

                                                                                   lesakovasylva@seznam.cz 

    

                   Mgr. Jiří Novák   tel. 556 771 144 (do práce) 

       mob. 731664766 

                                                    reditel@pppnj.cz 

 

   Jarmila Polášková  mob.733 322 237 
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       JarkaPolaskova@email.cz 

 

   Mgr. Ivana Richterová mob. 725 617 220 

       ivana.richterova@email.cz 

 

 

                                   Mgr. Magda Trávníčková  tel. 556 706 688 (do práce) 

       reditelka@tyrska.cz 

 

   Marta Vašáková  mob. 721 801 230 

       vasakova.marta@seznam.cz 

 

 

                                  Odborné učiliště a Praktická škola - tel.556 707 969 

                                              mob.7329219710 

                                                        petra.vrublova@ouaprs.com 

  

   

Webové stránky školy:  www.ouaprs.com 

   

 

 

 

 

 

 

Usnesení:   Školská rada schválila:   jednací řád ŠR 

                                                                 výroční zprávu školy za šk.rok 2019/2020  

           školní řád 

            

                                           projednala:  návrh rozpočtu školy.              

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 14. 10. 2020 Mgr. Ilona Šustalová 
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