
 

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

Zasedání školské rady č. 2/2018 
konané dne 18. 12. 2018 

 
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. Úvod 

2. Projednání návrhu rozpočtu přísp. org. na rok 2019 

3. Projednání návrhu střednědobého rozpočtu na roky 2020-2021 
4. Diskuze 

 
 

Ad 1)  

V úvodu jednání předseda školské rady Ing. Trnka přivítal členy školské rady a hosta – p. ředitelku ZŠ 
a MŠ Vřesina, p.o. Mgr. Skýbovou, dále byl představen nový člen školské rady, zástupce zřizovatele -  

p. Ing. Michal Král, který ve školské radě nahradil p. Petra Martiníka.  
 

Ad 2 a 3)  

Školské radě byl předložen k projednání návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace na rok 
2019 a střednědobý rozpočet na roky 2020-2021. Členové byli informováni o ukončení platnosti stávající 

koncepce rozvoje školy k datu 31.12.2018, a o skutečnosti, že následující koncepce bude zpracována 
poté, co bude rozpočet školy za rok 2018 auditován.  Po schválení rozpočtu radou obce budou přesunuty 

prostředky z rezervního do investičního fondu. 
Mezi priority patří: 

- instalace žaluzií na budovy ZŠ i MŠ,  

- pergola u budovy mateřské školy, 
- chodník před tělocvičnou, 

- rekonstrukce tělocvičny a rekonstrukce školního hřiště (obnova antukových drah a doskočiště).  
Na rekonstrukci školního hřiště a tělocvičny lze využít dotaci z MMR, výše dotace 70% způsobilých 

výdajů, dotace časově omezena na rok 2019.   

 
 



 

 

 
 

 
Na krajský úřad byla podána žádost na podporu účasti na škole v přírodě, předpoklad realizace 10/2019.  

 

Projekt Jazykové učebny, jehož součástí byl i bezbariérový přístup do školy prostřednictvím výtahu, 
předložen ke spolufinancování z evropských finančních zdrojů, nebyl řídícím orgánem vybrán ke 

spolufinancování. Budou proto dále vyhledávány další dotační tituly pro jeho realizaci.  
 

Návrh rozpočtu byl školskou radou projednán a schválen. 
 

Ad 4) 

V rámci diskuze byl tlumočen požadavek rodičů na zvážení odstranění neprůhledné folie ze vstupních 
dveří školy, která, mimo jiné, brání ve výhledu na školní nástěnku umístěnou v těsné blízkosti dveří ve 

vestibulu školy.  
 

  

Ve Vřesině dne: 20. 12. 2018 
Zapsal: Ing. Trnka, předseda školské rady 

 
 


