ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
při Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

ze dne 7. 10. 2015
Přítomni :
Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. – omluven
Mgr. Jana Haľková
Mgr. Jana Čopíková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
MUDr. Marcela Biolková – omluvena
PaedDr. Miroslav Bialoň - pozván na jednání školské rady
Program :
1. Zahájení
2. Vystoupení ředitele školy, seznámení s výroční zprávou za školní rok
2014 – 2015
3. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2014 – 2015
4. Různé – diskuze
5. Závěr
Ad1)
Jednání zahájila v 15 hodin předsedkyně školské rady Mgr. Jana Haľková.
Přivítala členy školské rady a ředitele školy PaedDr. Miroslava Bialoně.
Ad 2)
Ředitel školy seznámil členy školské rady se zněním výroční zprávy o činnosti
školy za uplynulý školní rok.
Všichni přítomní byli informováni o výsledcích přijímacího řízení pro osmileté a
čtyřleté denní studium ve školním roce 2015 – 2016 a také o výsledcích
maturitních zkoušek, které byly všechny vykonány v řádném termínu.
Dále byli členové školské rady seznámeni s údaji o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků a s údaji o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti. Následoval rozbor údajů o hospodaření školy a informace o zapojení
školy do rozvojových a mezinárodních programů.

Ad 3)
Členové školské rady projednali a jednomyslně schválili předložené znění
výroční zprávy a ocenili kvalitní zpracování daného materiálu. Schválení
výroční zprávy podpisem potvrdila paní předsedkyně.
Ad 4)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o připravovaných akcích, které
budou pro žáky realizovány v průběhu 1. pololetí školního roku 2015 -2016.
Ad 5)
Předsedkyně školské rady poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

………………………………………..
Mgr. Jana Haľková, v. r.
předsedkyně školské rady

………………………………………...
zapsala : Mgr. Ludmila Hrbáčová, v. r.

V Bohumíně dne 7. 10. 2015

Příloha č. 1 k zápisu ze dne 7. 10. 2015

USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY

č.3/2015

při Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Školská rada projednala a schválila:
 výroční zprávu za školní rok 2014 – 2015
 možnosti dalšího zkvalitnění výuky
 připravované akce pro 1. pololetí školního roku 2015 -2016

…………………………………………….
Mgr. Jana Haľková, v. r.
předsedkyně školské rady

…………………………………………….
zapsala : Mgr. Ludmila Hrbáčová, v. r.

V Bohumíně dne 7.10.2015

