
                   ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

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

                                                ze dne  20.3.2019

Přítomni :

Mgr. Jana Haľková
Mgr. Karla Nekolová
Mgr. Jana Josieková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
Mgr. Magda Konetzná
PaedDr. Miroslav Bialoň – pozván na jednání školské rady

Mgr. Věra Palková - omluvena

Program :

1. Zahájení
2. Seznámení se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
    za rok 2018
3. Informace o připravovaném přijímacím řízení
4. Různé
5. Závěr

Ad 1)
Jednání zahájila v 16 hodin předsedkyně školské rady Mgr. Jana Haľková.

Ad 2)
Ředitel školy seznámil členy školské rady se Zprávou o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace za rok 2018. Všichni přítomní byli informováni 
o vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena a
byli seznámeni s rozborem hospodaření příspěvkové organizace. Informace se
týkaly  čerpání  účelových  dotací,  mzdových  nákladů  a  péče  o  spravovaný
majetek.  Dále  byli  členové  školské  rady  seznámeni  s výsledky  kontrol.
V souvislosti s finanční kontrolou dle vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou provádí
zákon č.320/2001 Sb.,
 o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  nebyly  shledány  žádné  nedostatky  a
nebyla přijata žádná nápravná opatření.



Ad 3)
Členové  školské  rady  byli  informováni  o  připravovaném  přijímacím  řízení.
Přijímací řízení bude realizováno ve dnech 12. a 15.4.2019  pro čtyřleté studium
a 16 .a 17.4. 2019 pro osmileté studium ve spolupráci s Cermatem.  Pro školní
rok  2019/2020  se  počítá  s otevřením  jedné  třídy  osmiletého  a  jedné  třídy
čtyřletého studia.

Ad 4)
Diskuze se týkala připravovaného přijímacího řízení a zejména počtu uchazečů.
Ke studiu v primě bylo podáno 75 přihlášek a pro čtyřleté studium je podáno
v současné  době  24  přihlášek.  Rovněž  byla  zmíněna  příprava  maturitních
zkoušek – písemných i ústních. Na závěr členové školské rady diskutovali 
o  úpravě  a  zpřesnění  školního  řádu  pro  příští  školní  rok  se  zaměřením  na
používání mobilních telefonů v průběhu výuky.

Ad 5)
Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

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

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

V Bohumíně dne 20.3.2019



Příloha č.1 k zápisu ze dne  20.3.2019

USNESENÍ  ŠKOLSKÉ  RADY      č.4/2019

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

Školská rada projednala:

 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018
 přípravu přijímacího řízení

Školská rada schválila:

 úpravu školního řádu pro školní rok 2019/2020

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

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

V Bohumíně dne  20.3.2019




