
Školská rada při základní škole, jejíž činnost vykonává organizace 
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

 
 

1 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

 

Datum: 11. 10. 2022 

 

Přítomni členové školské rady: 

Ing. Jakub Dobosz, zástupce zřizovatele  

Mgr. Petra Koneszová, zástupce pedagogických pracovníků 

Kamila Suchánková, zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Eva Šillerová, zástupce zřizovatele 

Mgr. Vendula Švarcová, zástupce zákonných zástupců  

 

Nepřítomni členové školské rady: 

Karin Bědroňová, zástupce zákonných zástupců – omluvena  

 

Hosté: 

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy (ŘŠ) 

 

1. Přivítání členů školské rady 

Paní předsedkyně zahájila školskou radu přivítáním pana ředitele a členů školské rady a předala 

slovo panu řediteli. 

 

2. Program školské rady 

Pan ředitel školy seznámil členy školské rady s programem školské rady. 

 

3. Schválení obsahu Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2021/2022 

ŘŠ seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy, s jejími úpravami a zapracovanými 

připomínkami. Všichni členové školské rady, kteří byli přítomni, výroční zprávu schválili.  

 

PRO: 5    PROTI: 0    ZDRŽELO SE: 0 

 

4. Článek na sociálních sítích 

Ředitel školy informoval ŠR o článku R. Čapka zveřejněného na sociálních sítích a zároveň 

informoval školskou radu o dalším postupu. 

 

5. Učebna v přírodě 

Pan ředitel informoval ŠR o problémech spojených s výstavbou učebny v přírodě (ekonomická 

situace) a požádal o možnou spolupráci při hledání firmy, která by se výstavby ujala. 

 

6. Bazén 

Pan ředitel školy informoval ŠR o problémech spojených s financováním bazénu školy a o 

jednání s Magistrátem města Havířov v této problematice (rozpočet). 

 

7. Sloučení ZŠ F. Hrubína s MŠ Balzacova 

Členové školské rady byli informováni o sloučení ZŠ F. Hrubína s MŠ Balzacova od 1. 1. 2023. 
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8. Problémové chování žáků 9. ročníků 

Ředitel školy informoval členy ŠR o problémovém chování žáků 9. ročníků. V souvislosti s tím 

upozornil na důsledné dodržování Školního řádu ve věci zákazu používání mobilních telefonů 

během vyučování a následných výchovných opatření. 

  

6. Termín dalšího jednání 

Termín dalšího jednání určila ŠR na červen 2023. 

 

7. Diskuze 

Akce školy – jarmark, školy v přírodě, lyžařský výcvik. 

 

Datum: 11. 10. 2022 

Zapsala: Mgr. Petra Koneszová 

Ověřil/a: členové ŠR (zasláno e-mailem) 


