
 

 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13. 10. 2022 

 

1. Datum a místo konání: 13. 10. 2022, ředitelna školy 

2. Prezence: Přítomni: Biroščáková, Hlavatý, Modrovská, Telúch,  

  Omluveni: Kučová 

  Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy 

 

3. Program: 

1. Představení nového člena školské rady zvoleného v doplňujících volbách dne 21. 9. 2022. 

2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/22. 

3. Projednání vzdělávacích programů. Návrhy případné inovace pro zatraktivnění studia 

 pro uchazeče. 

4. Schválení návrhu stipendijního řádu – provedeno korespondenčně. 

5. Seznámení se zásadními ekonomickými ukazateli ovlivňujícími provoz školy - energie. 

6. Seznámení s investičními záměry na další období a návrh případných dalších investičních akcí. 

7. Seznámení s novou komunikační strategií školy. 

8. Ostatní – diskuze. 

 

4. Záznam z obsahu jednání: 

Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o 

obsahu jednotlivých bodů programu. 

 

Ad 3.1 Byl představen nový člen školské rady pan Aleš Křižák, který byl zvolen v doplňujících 

volbách 21. září 2022, jako zástupce z řady rodičů a nezletilých žáků. 

 

Ad 3.2 Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 

2021/22 a všichni zúčastnění k ní zaujali kladné stanovisko. 

 

Ad 3.3 Ředitel školy představil vzdělávací programy jednotlivých oborů, uvedl změny a návrhy pro 

zatraktivnění studia. Rada školy s uvedenými změnami jednomyslně souhlasila. 

 

Ad 3.4 Stipendijní řád organizace, který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2022, byl korespondenčně 

schválen všemi členy rady školy. 

 

Ad 3.5 Ředitel školy informoval přítomné se zásadními ekonomickými ukazateli ovlivňujícími 

provoz školy – energie. Proběhla diskuze nad vhodnými možnými úsporami, které by mohly vést 

ke snížení.  

 

Ad 3.6 Ředitel školy seznámil přítomné s investičními záměry na další období a s návrhem 

případných dalších investičních akcí. V současné době probíhá rekonstrukce sportoviště v areálu 

školy. Na další plánované akce a jejich realizaci v budoucnu bude mít vliv výše cen energií.  

 



 

 

 

Ad 3.7 Ředitel školy představil novou komunikační strategii školy. Informoval přítomné o 

přínosech zpracované strategie pro školu.  

 

Ad 3.8 V rámci diskuze byly zmiňované úspěšné projekty, do kterých se škola zapojila, nově 

připravované projekty, spolupráce s VŠB a odbornými firmami, prezentace školy na různých 

akcích, naplněnost tříd v tomto školním roce, uplatnění absolventů v praxi, atd. 

 

 

 

 

V Ostravě 13. 10. 2022 

Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská 

 

 

        Schválila: Ing. Andrea Modrovská 

                            předsedkyně školské rady 

 


