
Zápis ze zasedání Školské rady OA Ostrava-Poruba konané dne 11. 12. 2014 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, představení členů školské rady  

2. Informace ředitelky školy o průběhu a výsledku voleb do školské rady  

3. Vymezení školské rady v legislativě, základní dokumenty Projednání jednacího řádu 

školské rady 

4. Schválení jednacího řádu školské rady 

5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

6. Ostatní  

Ad.1)  Ředitelka školy Ing. Marie Katapodisová informovala o novém personálním složení 

školské rady (dále jen ŠR) v počtu 6 členů. Představila 2 členy jmenované krajem (Ing. Ilona 

Vránová, Mgr. Patrik Hujdus), 2 členy zvolené pedagogickými pracovníky (RNDr. Marcela 

Kepáková, PhDr. Ladislava Pechová) a 2 členy zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků 

a zletilými žáky (paní Dita Kazimirská, paní Pavlína Šuttová). 

Ad.2)  Ředitelka školy podala informace o volbách do ŠR, které proběhly v budově školy dne 

13. 11. 2014 v souladu s volebním řádem ŠR. Předložila Zápis o volbách. 

Ad.3) Ředitelka školy dále seznámila se Zásadami zřizování ŠR a s obsahem  § 167 a          

§ 168  zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), které se vztahují ke ŠR. Přiblížila práva a 

povinnosti členů ŠR. Podklady k podrobnějšímu prostudování poskytla všem v tištěné 

podobě. 

Ad.4) RNDr. Kepáková seznámila přítomné s návrhem jednacího řádu, který nebyl 

připomínkován. Následně proběhlo hlasování a jednací řád byl jednomyslně schválen.  

Ad.5) Ředitelka požádala  RNDr. Kepákovou a PhDr. Pechovou o práci skrutátora při volbě 
předsedy ŠR. V prvním kole byl tajným hlasováním nadpoloviční většinou hlasů zvolen 
předseda ŠR  –  Mgr. Patrik Hujdus. Místopředsedkyní byla zvolena nadpoloviční většinou 
členů PhDr. Ladislava Pechová. 
 
Ad.6) Ostatní.  Ředitelka školy zodpověděla konkrétní dotazy nových členů ŠR z oblasti 
marketingové koncepce školy, inzerce, intervence na ZŠ. Pan předseda nabídl kontakt  
na možnou propagaci formou billboardu, zajímal se o zapojení žáků do projektu Napříč 
krajem. Ředitelka informovala o vlastní studentské aktivitě 72 hodin. Dále se diskutovalo  
o odborných praxích žáků ve firmách, o odborné stáži letošních studentů 3. ročníků v Irsku. 
Pan předseda nabídl možnost přednášek z oblasti politologie, paní Šuttová tuto možnost   
pro studenty podpořila.   
__________________________________________________________________________ 
 
Přijaté usnesení ze zasedání školské rady OA Ostrava-Poruba dne 11. 12. 2014 
 
Školská rada se usnesla: 

1. Schválila jednací řád školské rady – pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se hlasování  
0 hlasů 

2. Zvolila předsedu ŠR nadpoloviční většinou v prvním kole (4 hlasy) 
3. Zvolila místopředsedu ŠR - pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se hlasování 0 hlasů 

__________________________________________________________________________ 

Pravděpodobný termín dalšího zasedání – květen 2015 

Dne 15. 12. 2014 zapsala Ladislava Pechová 


