
 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 
příspěvková organizace 

748 01 Hlučín, Čs. armády 336/4a 

 
 
 

Zápis ze zasedání školské rady při OU a PrŠ Hlučín 
ze dne 13. 10. 2020 

 
Přítomni:    Marcela Vyhlídalová, Karla Josefusová, Martina Hříbková, Eva Balážová, Eva Mikesková 
Omluveni:  Vilibald Pustelník 
Hosté:         Jindřich Honzík - ředitel školy 
 

  
Program:         

- Zahájení. 

- Seznámení s průběhem a s výsledky voleb do ŠR, přivítání nových členů ŠR a volby předsedy                     

a místopředsedy ŠR. Výsledky voleb oznámil J. Honzík. Předsedkyní školské rady byla zvolena E. 

Mikesková, místopředsedkyní K. Josefusová. 

- Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2019/2020 předložil a obsah vysvětlil ředitel školy J. 

Honzík, zpráva byla všemi přítomnými schválena (pro omluvené je k dispozici u ředitele školy). 

- Seznámení s organizací nového školního roku 2020/2021, studijní obory, počty žáků ve třídách. 

- Schválení úpravy řádu odborného výcviku, která se týká proplacení jízdného pro žáky, kteří nejsou 

na stálém pracovišti OV. 

- Náborová činnost a propagace školy probíhá již od září, kdy učitelé OV navštívili základní a speciální 

školy na Opavsku a v Ostravě. 

- Další náborová činnost a propagace školy – Veletrh povolání Opava, Učeň, středoškolák, 

vysokoškolák   – Černá louka Ostrava, Živá knihovna – volba povolání Ostrava, G – Ostrava JOB fest, 

prezentace oborů Avion centrum Ostrava. Všechny tyto akce budou probíhat podle aktuální 

epidemiologické situace. 

- Den otevřených dveří školy 14. 1. 2021 s ukázkami činností jednotlivých oborů. 

- Příprava vánočních besídek pro žáky ve spolupráci se SPŠ – odměny vyhodnoceným a vystupujícím 

žákům. 

- Akce školy: projekty, spolupráce se školami na Slovensku a v Polsku. 

- Diskuze: týkala se upřesnění informací všech projednávaných témat a zapojili se všichni přítomni. 

- Závěr: poděkování všem členům za účast. 

 

V Hlučíně: 13. 10. 2020                                             Zapsala: Eva Mikesková 

 

 

Dáno na vědomí:  Mgr. Vyhlídalová,  Bc. Josefusová, p. Hříbková, p. Balážová,  p. Pustelník    

                                 Mgr. Honzík 

 

  


