
 

 Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Vřesina, okres Ostrava- město, příspěvková organizace, 
Osvobození 514, 742 85 Vřesina 
 
 

Zasedání školské rady č. 2/2019 
konané dne 17. 12. 2019 

 
Přítomni 

 

Pavel Pokorný 

Ing. Michal Král 

Ing. Marek Bárta, Ph.D. 

Ing. Aleš Trnka 

Mgr. Hana Seibertová 

Mgr. Marie Šupalová 

Mgr. Lenka Skýbová (host) 

 

 

 
Program jednání: 

1. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 

2. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022 

3. Podněty pro dlouhodobou strategii školy 
4. Diskuze 

 
 

V úvodu jednání předseda školské rady Ing. Trnka přivítal členy školské rady a hosta – p. ředitelku ZŠ 

a MŠ Vřesina, p.o. Mgr. Skýbovou.  
 

Ad1) 
Byl projednán předložený návrh rozpočtu pro rok 2020, v této souvislosti byl diskutován stav některých 

investičních akcí připravovaných a částečně realizovaných již v roce 2019. Jejich realizace je podmíněna 

získáním dotace z evropských zdrojů, ze státního rozpočtu či ze zdrojů zřizovatele (obce): 
1.1) Instalace žaluzií – zrealizováno částečně ve 2019, bude pokračovat i v 2020; 

1.2) Pergola u mateřské školy 
- v průběhu roku 2019 byl proveden cenový průzkum, doručeny 4 návrhy, bude dopřesňováno 

řešení, nezbytné stanovisko hasičů, předpoklad realizace v roce 2020, a to z vlastních zdrojů; 
1.3) Rekonstrukce tělocvičny a rekonstrukce školního hřiště (obnova antukových drah a 

doskočiště) - pro rekonstrukci tělocvičny je uvažována dotace z evropských zdrojů, předpoklad 

vyhlášení výzvy je v roce 2020; za účelem rekonstrukce školního hřiště byla získána dotace 
z projektu Program obnova a rozvoje venkova, podpora obnovy sportovní infrastruktury, a na 

konci roku 2019 vybrán zhotovitel, předáno staveniště, realizace proběhne v průběhu roku 
2020;    

1.4) Škola v přírodě – zrealizováno v roce 2019; 

1.5) Projekt Jazykové učebny 



- předložena žádost o dotaci z evropských zdrojů do vyhlášené výzvy IROP, v případě výběru 

projektu k financování bude realizace zahájena pravděpodobně v listopadu 2020; 

 
Další investiční akce plánované pro rok 2020:  

- žaluzie na Mateřské škole, předpoklad financování  z vlastních zdrojů (využitím investičního 
fondu příspěvkové organizace).   

 

Navýšení materiálových a mzdových nákladů v návrhu rozpočtu 2020 je v souvislosti s dotací EU, 
částečně pro pokrytí mezd a materiálního vybavení ZŠ a MŠ a nákup iPadů.  

 
Samotný návrh rozpočtu ZŠ na rok 2020 byl školskou radou projednán a schválen. 

 
Ad2)  

Školskou radou byl projednán návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021 – 2022, v tomto jsou 

zahrnuty plánované investiční aktivity, jejich realizace bude podmíněna získáním dotací, vedle dotačních 
zdrojů bude nezbytné vyčlenit prostředky v rozpočtu zřizovatele, navrhovaným opatřením ke zlepšení je 

využití odpisů.    
 

Ad3) 

Členové školské rady předkládali návrhy koncepčních záměrů rozvoje školy: 
3.1. Oblast vzdělávání:  

a) rozšíření výuky na ZŠ o II. stupeň 
S rozšířením výuky souvisí nezbytné navýšení počtu učeben, učitelů. Ze státního rozpočtu nebude 

možné ufinancovat, zvýšené nároky financí by padly na zřizovatele.  
b) Další návrhy: výuka branné výchovy, pěstitelských prací – náměty k další diskuzi. 

 

3.2. Oblast sportu:  
- pokračování sportovních kroužků v tělocvičně a na hřišti školy v odpoledních hodinách. 

  
Ad4)  

4.1) Informace ze zastupitelstva obce:  

4.1.1) Do poloviny ledna probíhá sběr Návrhu kritérií pro hodnocení ředitele ZŠ. Členové školské 
rady mohou zaslat návrh kritérií do 15. ledna Ing. Michalu Královi na email: 

m84kral@gmail.com   
4.1.2) Členové školské rady byli požádání o stanovisko k návrhu řešení kruhového objezdu před 

ZŠ, dohodli se předat do konce ledna stanovisko místostarostovi p. Pokornému.   

4.2) Ostatní:  
Chodník mezi ZŠ a MŠ okolo plotu – nelze řešit provizorně (struska, obrubníky), ale 

standardní postup=>projekt=>realizace. K další diskuzi. 
  

 
  

Ve Vřesině dne: 17. 12. 2019 

Zapsal: Ing. Trnka, předseda školské rady 
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