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Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady  

konané dne 17. 6. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, představení zvolených členů školské rady, odsouhlasení programu 

zasedání  

2. Informace člena volební komise o průběhu a výsledku voleb pedagogických 

pracovníků, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků   

3. Vymezení školské rady v legislativě, základní dokumenty 

4. Schválení jednacího řádu školské rady 

5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

6. Ostatní  

ad. 1)  Ředitelka školy Ing. Marie Katapodisová přivítala členy školské rady (dále jen ŠR) 

v novém složení v celkovém počtu 6 členů (jeden člen nepřítomen).  Představila 2 členy 

jmenované krajem (Mgr. Marcela Bučková a  Mgr. Lumír Pospíšil), 2 členy zvolené zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky (paní Jana Mikešová a pan Robert Šimek) a 2 členy 

zvolené pedagogickými pracovníky (RNDr. Marcela Kepáková a Mgr. Monika Chvostková – 

nepřítomna). 

ad. 2)  Mgr. Bronislava Grebíková -  členka volební komise  informovala o průběhu a výsledcích 

voleb do ŠR, které proběhly v budově školy dne  25. 5. 2021 v souladu s volebním řádem ŠR. 

Předložila rovněž Zápis o volbách.  

Ad.3) Ředitelka školy dále seznámila přítomné 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 i v tištěné podobě. 

Ad.4) Ředitelka školy dále seznámila přítomné s návrhem jednacího řádu, který nebyl 

připomínkován a následně byl jednomyslně schválen.  

Ad.5) Ředitelka školy seznámila přítomné s návrhem volby předsedy a místopředsedy školské 

rady. Práci skrutátorů při volbě předsedy a místopředsedy vykonávaly Ing. Katapodisová a 

RNDr. Kepáková. V prvním kole byla tajným hlasováním nadpoloviční většinou hlasů zvolena 

předsedkyně ŠR  –  Mgr. Monika Chvostková. Místopředsedkyní byla zvolena rovněž v prvním 

kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou členů RNDr. Marcela Kepáková. 

Ad.6)  Ředitelka školy zodpověděla konkrétní dotazy nových členů ŠR z oblasti distančního 

vzdělávání a procesu testování žáků ve škole. Dále informovala, že příští zasedání proběhne 

v polovině října 2021. Přesný termín bude oznámen e-mailem.     
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__________________________________________________________________________ 

 
Přijaté usnesení ze zasedání školské rady OA Ostrava-Poruba dne 17. 6. 2021 
 
Školská rada v počtu přítomných 5 členů z celkových 6 členů se usnesla: 

1. Schválila jednací řád školské rady – pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se hlasování  
0 hlas  

2. Zvolila předsedu ŠR nadpoloviční většinou v prvním kole (pro: 4 hlasy, proti:1 hlas, 
zdržel se hlasování: 0 

3. Zvolila místopředsedu ŠR  (pro: 4 hlasy, proti: 1 hlasů, zdržel se hlasování: 0) 
__________________________________________________________________________ 

Dne 18. 6. 2021 zapsala Marie Katapodisová  v. r.   

Schválila místopředsedkyně ŠR  RNDr. Marcela Kepáková v. r.           


