
Zápis ze ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při Odborném učilišti a Praktické 

škole, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
Dne: 2. 6. 2021 

 

 

 

Přítomni: Sylva Lesáková, Mgr. Jiří Novák, Jarmila Polášková, Mgr. Ivana Richterová, 

Marta Vašáková 

Omluveni: Mgr. Magda Trávníčková  

                   

Host: ředitelka Mgr. Ilona Šustalová 

 

Omluveni:  

 

 

Program:  

1. Přivítání členů ŠR - předseda 

2. Aktuální informace o škole - ředitelka 

3. Projednání výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2020 - ředitelka 

4. Projednání rozpočtu na rok 2021 - ředitelka  

5. Projednání úprav ŠVP - ředitelka 

6. Schválení návrhu Stipendijního řádu - ředitelka 

7. Různé 

 

 

Ad 1) paní předsedkyně přivítala členy Školské rady  

 

Ad 2) ředitelka informovala o:  

přijímací řízení: počet přijatých žáků po 1. kole (odevzdali zápisový lístek) 

Ještě všichni neodevzdali zápisové lístky, takže všechno může být ještě úplně jinak, termín za 

1. kolo je do 2. 6. 2021 – posunutý termín pro 1. kolo na 19.5.2021. 

SUS – 8 (1) 

SP – 5 (1) 

ZaP – 6 

PrŠ 1 – 0 

PrŠ 2 – 9 

- zhodnocení proběhlého přijímacího řízení: málo přihlášených žáků 

závěrečné zkoušky: členové školské rady pozváni k ZZ; organizaci k ZZ zpracovaly Prášková 

a Šustalová X.; ve všech oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním 

listem se budou konat ZZ podle JZZZ; závěrečná zkouška se skládá pouze ze dvou částí – 

praktické JZZ a zvolené JZZ ve všech oborech vzdělání; SUS praktická a ústní, SP praktická 

písemná, ZaP praktická a písemná 

personální změny: v letošním roce nebudeme otvírat Praktickou školu jednoletou-jen 3 

přihlášení žáci, jeden pedagog odchází na důchod a jeden má na dobu určitou (důchodce) - 

nebudu muset propouštět, u učitelů odborného výcviku Kuchařské práce dojde 

pravděpodobně ke snížení jedné skupiny (snížení asi o 12 hodin), asistenti pedagoga ještě 

nejsou rozděleni; od 1. 2. 2021 nová sekretářka paní Lada Volková  

 



Ad 3) ředitelka seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o hospodaření školy za 

kalendářní rok 2020 (zasláno předem emailovou poštou) 

 

Ad 4) ředitelka seznámila členy školské rady s rozpočtem na rok 2021 (viz příloha Rozpočet  

na rok 2021) 

 

Ad 5) ředitelka školy přeložila upravené ŠVP oborů vzdělání Stravovací a ubytovací služby, 

Zahradnické práce, Strojírenské práce; úpravy provedeny na základě revize RVP + další 

drobné úpravy, platnost nových ŠVP od 1. 9. 2021 

 

Ad 6) zdůvodnění změny Stipendijního řádu a na doporučení paní předsedkyně dopsán čl. 3 

odst. 2 b a čl. 4 odst. 2 b „celková absence žáka nesmí přesáhnout 30 %“; paní 

předsedkyně dala hlasovat o schválení Stipendijního řádu; Stipendijní řád byl jednohlasně 

schválen (viz příloha Stipendijní řád) 

 

Ad 7) různé 

• stávající server nešel zprovoznit; vzhledem k tomu, že jsme tam měli uloženo spoustu 

důležitých dat, musel proběhnout nákup nového serveru co nejrychleji (povoleno 

zřizovatelem bez výběrového řízené); cena se bude pohybovat kolem 250 tisíc po 

dokončení; abychom ušetřili, tak část licencí k připojení byla řešena přes KÚ 

bezúplatným převodem; na konci června bude všem pracovníkům naistalován 

vzdálený přístup 

• „Rekonstrukce kotelny domova mládeže“ měla probíhat přes prázdniny; bohužel 

vysoutěžená částka byla o 205 tisíc korun vyšší, něž činí přidělené prostředky od 

zřizovatele; musíme čekat na rozhodnutí rady kraje, zda nám těch 205 tisíc doplatí 

• „Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni“ bude probíhat o prázdninách; i tam 

vysoutěžená částky byla o 206 tisíc větší, ale tuto částku si doplatíme z našeho 

investičního fondu 

• Přírodní výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – tuto akci 

organizuje zřizovatel, přes fondy EU-výzva č. 86 z Integrovaného regionálního 

operačního programu INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL 

HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU A K SAMOSTATNÉMU ZPŮSOBU 

ŽIVOTA 

• jinak budou o prázdninách probíhat jen drobné opravy a úpravy a nátěr hlavních dveří 

• akce pro žáky a rodiče se v tomto školním roce z důvodu epidemie neuskutečnily; 

pouze jedna on-line zahradnická soutěž a Den otevřených dveří, kdy se mohly účastnit 

vždy jen 2 osoby a měly přesně určený čas a den   

• paní předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast a rozloučila se s  

      nimi 

 

 

Opravené kontakty:                   

 

   Jarmila Polášková  mob.733 322 237 

       jarka.polaskova@ouaprs.cz 

 

   Mgr. Ivana Richterová mob. 725 617 220 

       ivana.richterova@ouaprs.cz 

 

 

mailto:jarka.polaskova@ouaprs.cz
mailto:ivana.richterova@ouaprs.cz


                                  Odborné učiliště a Praktická škola - tel.556 707 969 

                                              mob.7329219710 

                                                        lada.volkova@ouaprs.cz 

  

   

Webové stránky školy: www.ouaprs.cz 

 

 

 

 

Usnesení:  

 

Školská rada schválila:  - Stipendijní řád na školní rok 2021/2022 

                                        

 

 Školská rada projednala:  - Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020 

                                             - rozpočet na rok 2021 

            - úpravu ŠVP oborů vzdělání s výučním listem  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Ilona Šustalová 

 

V Novém Jičíně dne 2. 6. 2021 

 

 

 

mailto:lada.volkova@ouaprs.cz
http://www.ouaprs.cz/

