
Zápis ze ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při Odborném učilišti a Praktické 

škole, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

Dne: 19. 5. 2022 

 

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

Magda Trávníčková, Marta Vašáková 

 

Omluveni:  

                   

Host: ředitelka Mgr. Ilona Šustalová 

 

 

 

Program:  

1. Přivítání členů ŠR - předseda 

2. Aktuální informace o škole - ředitelka 

3. Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 - ředitelka 

4. Projednání rozpočtu na rok 2022 - ředitelka  

5. Schválení návrhu Stipendijního řádu - ředitelka 

6. Různé 

 

Ad 1) paní předsedkyně přivítala členy Školské rady  

 

Ad 2) ředitelka informovala o:  

 

personální změny: 

od 1. 11. 2021 dlouhodobý zástup za nemoc Macíčkové Anny – na částečný úvazek 

Pavelková Jarmila, zbytek z vlastních řad  

od 1. 2. 2022 další asistentka pedagoga Pekarčíková Lenka  

od 1. 3. 2022 nová zástupkyně ředitele Havlíková Andrea (stávající zástupkyně Prášková 

Alena odešla na dohodu) a nová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů Ferstová Kamila 

od 1. 4. 2022 nová asistentka pedagoga Valášková Irena v Praktické škole, ukončila výpovědí 

Petřkovská Kristýna 

od 1. 9. 2022 nebudou změny v úvazcích, jen dál musíme řešit zástup za nemoc Macíčkové 

Anny; v letošním roce nebudeme opět otvírat Praktickou školu jednoletou, jen 1 přihlášený 

žák a vybral si školu v Ostravě 

 

přijímací řízení: počet přijatých žáků (odevzdali zápisový lístek) 

SUS – 14 

SP – 5  

ZaP – 7 

PrŠ 1 – 0 

PrŠ 2 – 5 

z toho je 10 žáků s PAS 

 

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

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

s výučním listem se budou konat ZZ podle JZZZ 



 

Ad 3) ředitelka seznámila přítomné členy se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2021 (zasláno předem emailovou poštou) 

 

Ad 4) ředitelka seznámila členy školské rady s rozpočtem na rok 2022 (viz příloha Rozpočet  

na rok 2022) 

 

Ad 5) návrh Stipendijního řádu – zůstává stejný; schvaluje Rada kraje pouze na jeden školní 

rok; paní předsedkyně dala hlasovat o schválení Stipendijního řádu; Stipendijní řád byl 

jednohlasně schválen (viz příloha Stipendijní řád) 

 

Ad 6) různé 

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

organizoval 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; předáno k užívání 31. 4. 2022; 5 roků v rámci udržitelnosti musíme plnit 

TRANZITNÍ PROGRAM - 988 700 Kč (+ z našich peněz 34 000 Kč) 

• 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; ukončení 31. 12. 2022 

 
Tranzitní program je pojímán jako plánování přechodu a vychází ze zahraničí. Pro české 

prostředí byl modifikován pod pojmem „tranzitní program“, který zajištuje koordinované a 

komplexní pojetí podpory v době ukončování školní docházky u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ze školy do další etapy jejich života.  

Proces plánování přechodu (tzv. plán přechodu) není spojován a orientován pouze na oblast 

práce a zaměstnanost (jak je v českém prostředí často chápáno), ale jedná se o cílenou práci 

související s tématem ukončováním školní docházky žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami a blížícím se odchodem z prostředí školy do další etapy jeho života (ideálně tedy 

dosažení co nejvyšší míry samostatnosti) na více tematických úrovních – např. jiná škola, 

další vzdělávání, volný čas, život v komunitě, udržení psychické pohody apod. 

• v květnu havárie vodovodního potrubí, vytopené přízemí a sklep, řešeno se 

zřizovatelem 

• alce školy (viz příloha Akce školy ve školním roce 2021/2022) 

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

      nimi 

 

 

Usnesení:  

 

Školská rada schválila:  - Stipendijní řád na školní rok 2022/2023 

                                        



Školská rada projednala:  - Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021 

                                             - rozpočet na rok 2022 

    

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Ilona Šustalová 

 

V Novém Jičíně dne 19. 5. 2022 

 

 

 


