
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 

 

Zápis z 1. jednání ustanovující schůze školské rady při Základní 

škole a mateřské škole Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvková organizace  

Ze dne 30. 8. 2021 

________________________________________________________ 

Přítomni:     Mgr. Hana Breginová, zástupce rodičů žáků 

     Mgr. Lenka Kovaříková, zástupce pedagogů 

     Mgr. Hana Štanglerová, zástupce za zřizovatele 

Hosté:      Mgr. Jana Gajdošová – svolávající tuto schůzi 

Program:    1. úvodní slovo ředitelky školy, představení členů školské rady 

2. seznámení se s dokumenty školy a školské rady 

3. volba předsedy a místopředsedy školské rady 

4. jednací řád školské rady 

5. závěr 

Zápis z jednání: 

K bodu 1: 

Ředitelka školy Mgr. Jana Gajdošová přivítala přítomné členy školské rady, kterou tvoří jeden 

delegovaný zástupce za zřizovatele, jeden zástupce za pedagogy školy a jeden zástupce rodičů 

žáků. Školská rada se sešla v plném počtu. Je tedy usnášeníschopná. Školská rada se nemohla 

sejít dříve z důvodu kolize dovolených. 

Ředitelka školy předložila návrh programu prvního ustanovujícího jednání školské rady. 

Hlasování:   pro: 3   proti:  0 zdrželo se: 0 

Školská rada schválila program 1. jednání. 

K bodu 2: 

Ředitelka školy poskytla členům rady podkladové materiály pro jednání: 

a) Složení školské rady (včetně kontaktních údajů) 

b) Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, volební řád pro volby do školské rady 

c) Výpis ze školského zákona týkajícího se práce školské rady 

d) Návrh jednacího řádu 

K bodu 3: 

Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

Členové Školské rady školy schválili do funkce tyto členy: 



Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 

 

Předseda: Mgr. Lenka Kovaříková 

Místopředseda: Mgr. Hana Štanglerová 

 

K bodu 4: 

Projednání a schválení jednacího řádu školské rady 

K bodu 5: 

Na závěr schůze přijala školská rada tato usnesení: 

1. Školská rada schválila program 1. schůze 

2. Školská rada zvolila 

 Předsedu školské rady 

 Místopředsedou školské rady 

3. Školská rada schválila jednací řád školské rady při Základní škole a mateřské škole 
   Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace. 

 

 

V Ostravě 30. 8. 2021       

 

Jednání řídila a zapsala Mgr. Jana Gajdošová 

 


