
Zápis školské rady 
 při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
 

Číslo zápisu:  1/2014 

Datum:      24. 2. 2014, zasedací místnost 

Přítomni:      Ing. Tomáš Kostka, Mgr. Vladimíra Holešová, PaedDr. Svatopluk Novák, Jiří Šoral, 
Libor Zarzycki, 
Ing. Vladislav Walach (host) 

Omluveni:    Dorota Tomicová 

Jednání vede:  Ing. Tomáš Kostka 
 
 
Program jednání: 

 1) návrh programu jednání 
 2) kontrola zápisu 2/2013, stav podnětů a připomínek  
 3) zpráva o činnosti, rozbor hospodaření a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 

4) změna jednacího řádu školské rady 
5) volby do školské rady 

              6) ostatní sdělení a různé 
  
 
Průběh jednání a hlasování 

ad 1) Předseda ŠR pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu zasedání. Navržený program byl 
schválen všemi přítomnými členy. 

ad 2) Kontrola zápisu 2/2013. Ředitel školy informoval o opravě šatny a sociálního zařízení u 
tělocvičny č. 1.  

ad 3) Se zprávou o činnosti – rozborem hospodaření seznámil členy školské rady Ing. Kostka, Ing. 
Walach blíže specifikoval některé údaje. Ing. Kostka v krátké prezentaci prezentoval nejdůležitější 
data o hospodaření v roce 2013 (viz příloha č. 2). 

ad 4) Ing. Kostka navrhnul změny v jednacím řádu (viz příloha č. 3) školské rady se zdůvodněním, že 
stávající jednací řád je nedostatečný, nepřesný a neošetřuje dokumentaci, volbu předsedy a 
místopředsedy 

ad 5) Ing. Kostka upozornil, že 31. 8. 2014 končí funkční období Mgr. Holešové a Ing. Kostkovi. Dále 
konstatoval, že tito současní členové nebudou znovu kandidovat do školské rady. 
 

Usnesení 

Školská rada 

- vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2013, 
- schválila jednací řád školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace Střední škola, 
Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 



Přílohy 

č. 1 prezenční listina 
č. 2 prezentace – hospodaření 2013 (elektronická/ppt) 
č. 3 jednací řád školské rady 
č. 4 doložka o projednání ke zprávě o hospodaření 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Tomáš Kostka 
 
Ověřil:  Mgr. Vladimíra Holešová 
 
Předseda:  Ing. Tomáš Kostka 
 


