
Zápis ze ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při Odborném učilišti a Praktické 

škole, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

 
Dne: 10. 10. 2022 

 

 

Přítomni: Sylva Lesáková, Jarmila Polášková, Mgr. Ivana Richterová, Marta Vašáková  

                   

Host: ředitelka Mgr. Ilona Šustalová 

 

Omluveni: Magda Trávníčková, Mgr. Jiří Novák 

 

 

Program:  

 

1. Přivítání členů ŠR 

2. Seznámení se školou; nový školní rok 2022/2023 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

4. Aktualizovaný školní řád 

5. Rozpočet školy 

6. Různé 

 

Ad 1) ředitelka přivítala přítomné členy Školské rady  

 

Ad 2) ředitelka seznámila členy školské rady se školou  

nový školní rok: -    počet žáků k 30. 9. 2021 – 89 (loni 90) 

- všichni žáci se SVP; autismus (22); 

- na DM 25 ubytovaných žáků ze všech středních škol v NJ; momentálně 

čtyři žáci naší školy 

- v letošním roce 11 asistentů pedagoga (fyzicky), v každé třídě 

- 2 další pedagogičtí pracovníci ve třídách Praktické školy dvouleté 

- nová paní učitelka odborných předmětů za dlouhodobě nemocnou paní 

učitelku Mgr. Annu Macíčkovou – paní Mgr. Šárka Stromšíková 

- během roku jen opravy – oprava střechy a dešťových svodů garáží, 

oprava kanalizace na DM, malování, nátěr hlavních dveří 

- oprava po vytopení školy 

                           -     projektová činnost   

                                  -    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. 4. 2022, 5 roků  

       udržitelnost 

 

Ad 3) ředitelka seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2021/2022 a předsedkyně dala hlasovat o jejím schválení; Výroční zpráva byla schválena 

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

novelizace vyhlášky č. 15/2005 sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a 

výročních zpráv 

 



AD 4) ředitelka školy seznámila přítomné členy s aktualizací školního řádu a předsedkyně 

dala hlasovat o schválení nové verze školního řádu; školní řád byl schválen všemi hlasy 

přítomných členů 

 

Ad 5) 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 6)  

      -     16. 9. 2022 Ukliďme svět, aneb příroda není smetiště; celorepubliková akce 
      -     22. 9. 2022 Den sociálních služeb, prezentace a vystoupení žáků 

      -     21. 9. – 23. 9. 2022 prožitkový adaptační pobyt pro 1. ročníky OU 

      -     22. 9. 23. 9. 2022 Mezinárodní olympiáda pro hendikepované ve Frýdku Místku (4  

            zlaté medaile) 

      -     opět letos se naše škola zapojí do potravinové sbírky 

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

      -     veletrh středních škol – Polárka Frýdek Místek (září) a Gemma (říjen) Nový Jičín 

      -     on-line veletrh středních škol – letos jenom jeden termín 24. 11. od 10.00 do 18.00 h 

      -     7. 12. 2022 Den otevřených dveří  

- další velké akce v plánu - kolona, Doremi, Olympijský běh T-MOBILE 

- do konce kalendářního roku veřejnosprávní kontrola zřizovatele i ČŠI 

 

 

                                  

Na závěr místopředsedkyně všem poděkovala za účast, další zasedání se uskuteční v měsíci 

květnu, pokud nebude potřeba sejít se dříve. 

 

 

   

Webové stránky školy:  www.ouaprs.cz 

   

 

 

 

 

 

 

Usnesení:   Školská rada schválila:  výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022   

                                                                  

           aktualizovaný školní řád 

            

                                           projednala:  návrh rozpočtu školy.              

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 10. 10. 2022 Mgr. Ilona Šustalová 

 

http://www.ouaprs.cz/


Příloha: 
 

Rozpočet – závazné ukazatele na rok 2022 ke dni 9. 5. 2022 

 

                         

       v Kč 

Přímé náklady na vzdělávání 27 661 055,00 

V tom:  

Prostředky na platy 20 266 537,00 

OON 0,00 

Zákonné odvody 6 850 016,00 

FKSP 405 332,00 

ONIV 139 170,00 

Doučování z Národního plánu obnovy 1.-6.2022 121 550,00 

Mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky 270 000,00 

Celkem příspěvky a dotace - MŠMT 28 052 605,00 

 

Provozní náklady  1 802 000,00 

ÚP na krytí odpisů DHM a DNM 176 000,00 

Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni 600 000,00 

Celkem neinvestiční příspěvky od zřizovatele 1 978 000,00 

Příspěvek na provoz celkem 30 030 605,00 

 

Vlastní příjmy – předpoklad 1 351 628,00 

 
RP-Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ: leden – prosinec 2022 

zažádána dotace pro 2 žáky ve výši Kč 17 480,00. Stále čekáme na vyjádření ze strany 

MŠMT. 

 

Doučování z Národního plánu obnovy 9.-12.2022 ve výši Kč 75 000,00 
 

1.) OPRAVY 

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

„Výstavba výukové zahrady“ 

- realizace proběhla pod záštitou MSK 

- spolufinancování s EU ve výši Kč 998 700,00  

- doplňkové práce ve výši Kč 33 759,00 jsme zaplatili 

- proběhlo bezúplatné předání majetku ke dni 1.5.2022 a k 18.7.2022  

 

 

 



b) oprava okapových svodů a střechy garáží  

- proběhla v květnu, celková částka Kč 99 599,94 

 

c) oprava ležaté vodovodní kanalizace na DM 

- proběhla v červenci, celková částka Kč 71 082,66 

- při opravě byl objeven problém s jímkami, čekáme na zprávu od firmy ohledně 

zhodnocení stavu 

-  

d) oprava po vytopení školy 

- v červnu nám bylo vyplaceno Kč 96 248,00 + Kč 1 000,00 spoluúčast. 

V případě oprav firmou, můžeme žádat o navýšení částky o 30%. (viz. 

příloha) 

- oprava parket ve cvičné kuchyni č. 14 – p. Krakovský a p. Pastorek Kč 6 441,78. 

Oproti plánovanému položení lina je úspora cca 13 500,00. 

- výmalba cvičné kuchyně Kč 9 200,00 

- výmalba sklepů a šaten bude probíhat v měsíci říjen a listopad 

- v chodbě bylo položené nové linoleum v září 

e) Oprava střechy Domova mládeže vlastní finance Kč 200 000,00; finance MSK            

Kč 1 200 000,00 

- v dubnu byl zhotoven dendrologický průzkum Kč 35 090,00 

- zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Oprava střechy 

domova mládeže“ ve výši Kč 143 000,00. 

 

 

Zpracovala Mgr. Žiltová Kamila 

 

 


