
Zápis ze ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při Odborném učilišti a Praktické 

škole, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

 
Dne: 14. 10. 2021 

 

 

Přítomni: Sylva Lesáková, Jarmila Polášková, Mgr. Ivana Richterová, Mgr. Magda 

Trávníčková, Marta Vašáková  

                   

Host: ředitelka Mgr. Ilona Šustalová 

 

Omluveni: Mgr. Jiří Novák 

 

 

Program:  

 

1. Přivítání členů ŠR 

2. Seznámení se školou; nový školní rok 2021/2022 

3. Zásady kraje 

4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

5. Dodatek k ŠVP 

6. Rozpočet školy 

7. 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. 2021 – 90 (loni 102) 

- všichni žáci se SVP; autismus (19); 

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

tři žáci naší školy 

- 43 zaměstnanců (fyzicky) 

- v letošním roce 10 asistentů pedagoga (fyzicky) 

- 2 další pedagogičtí pracovníci ve třídách Praktické školy dvouleté 

                           -     investiční akce 

                                  -    výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni  

                                  -    rekonstrukce plynové kotelny DM 

                                  -    jsme zapojeni do krajského projektu Modernizace škol a školských  

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

                                       Výukové zahrady pro žáky se SVP – ukončení 30. 6. 2022, 5 roku  

       udržitelnost 

 

Ad 3) Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 23/1518 ze dne 9. 8. 2021 schválila 

s účinností od 1. 9. 2021 změnu vnitřního předpisu „ZÁSADY zřizování školských rad při 

základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“, 

a to v části příloha č. 1 „Volební řád školské rady“; hlavní změna spočívá v rozšíření 

možnosti konání voleb také způsobem umožňující dálkový přístup 

 



Ad 4) ředitelka seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2020/2021 a předsedkyně dala hlasovat o jejím schválení; Výroční zpráva byla schválena 

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

 

Ad 5) ředitelka školy seznámila přítomné s doplňkem ŠVP Zahradnické práce a Praktická 

škola dvouletá; naše škola je zapojena do projektu realizovaného Ústavem speciálně 

pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového 

poradenství a tranzitních programů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

pro ČR; tento projekt je spolufinancován Evropskou unií; tranzitní program je pojímán jako 

plánování přechodu; předsedkyně dala hlasovat o doplňku školního řádu, byl schválen všemi 

hlasy přítomných členů školské rady 

 

Ad 6) ředitelka školy přítomné seznámila se stavem rozpočtu na tento kalendářní rok; platy 

pedagogických pracovníků financovány dvojím způsobem – Phmax a podpůrná opatření; 

rozpočet – viz příloha 

 

Ad 7)  

      - naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu, která byla vyhlášena 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy; v rámci této výzvy naše škola získala 

dotaci ze státního rozpočtu na realizaci ve výši Kč 100 000,00; výzva podporuje aktivity 

eliminující negativní dopady distanční výuky; bude se jednat o čtyřdenní pobytový program 

na Soláni v Horském hotelu Čarták; pobyt je rozdělen do dvou termínů; v prvním termínu od 

19. – 22. 10. 2021 bude realizován pro žáky 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby; v 

druhém termínu od 2. – 5. 11. 2021 bude realizován pro žáky 1. ročníku oboru Strojírenské 

práce a Zahradnické práce; akce pro žáky zdarma 

      -     prezentace školy - online Veletrh středních škol 18. 1. – 4. 2. 2021 

      -      náborové výjezdy na základní školy + prezentace, listopad a prosinec 

      -     8. 12. 2021 Den otevřených dveří – rozsah podle epidemiologické situace 

      -     informace v tisku - měsíc leden 

- další akce jsou s otazníkem, např. kolona, Doremi 

- opět letos se naše škola zapojí do potravinové sbírky 

- projektová činnost 

1. Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami pro ČR (viz výše) 

2. Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86                                                  

-    v tomto projektu je naše škola zapojena jako partner Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje; do 30.6.2022 bude na školním pozemku (dvůr školy) 

vybudována Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;  

jde terénní úpravy a sadovnické úpravy, vybudování bezbariérového altánu, který 

bude sloužit k výuce, vyvýšených záhonů, nového kompostéru; v areálu školní zahrady 

budou nové chodníky a lavičky; tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 

                                  

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.cz 

mailto:ilona.sustalova@ouaprs.cz


 

   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 

       jarmila.polaskova@ouaprs.cz 

 

                                   Mgr. Ivana Richterová mob. 725 617 220 

       ivana.richterova@ouaprs.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 

                                                        lada.volkova@ouaprs.cz 

  

   

Webové stránky školy:  www.ouaprs.cz 

   

 

 

 

 

 

 

Usnesení:   Školská rada schválila:  výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021   

                                                                  

           dodatek k  ŠVP 

            

                                           projednala:  návrh rozpočtu školy.              

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 14. 10. 2021 Mgr. Ilona Šustalová 
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