
Zápis 
z jednání Školské rady 

při Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, 
ze dne 8.10.2014

Přítomni:

Doc.Dr.Ing. Oldřich Kodym - omluven
Doc.RNDr. Martin Malčík, Ph.D. - omluven
Mgr. Jana Hal´ková
Mgr. Jana Čopíková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
MUDr. Marcela Biolková
PaedDr. Miroslav Bialoň – pozván na jednání školské rady

Program:

1) Zahájení
2) Vystoupení ředitele školy, seznámení s jednacím řádem
3) Volba předsedy školské rady, místopředsedy, zapisovatele záznamů 
4) Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2013/2014
5) Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu
6) Různé
7) Závěr

Ad 1) 
Jednání  zahájil  přesně  v 15  hodin  ředitel  školy,  který  přivítal  všechny  přítomné  členy,
představil nové členy zvolené z řad vyučujících školy a za zákonné zástupce žáků. Informoval
přítomné členy, že pozval k jednání školské rady i oba zástupce jmenované zřizovatelem, oba
se zřejmě pro pracovní vytížení jednání nezúčastnili.

Ad 2) 
Ředitel školy seznámil členy školské rady se zněním platného jednacího řádu školské rady a
požádal přítomné členy, aby zvolili předsedu, místopředsedu a zapisovatele, jak stanoví daný
jednací řád.

Ad 3) 
Předsedkyní školské rady byla jednomyslně zvolena Mgr. Jana Hal´ková, která tuto funkci
vykonávala  již  v uplynulém  volebním  období.  Místopředsedkyní  zvolili  přítomní  členové
školské rady na návrh paní předsedkyně paní mgr. Janu Čopíkovou a zapisovatelkou paní
Mgr. Hrbáčovou.

Ad 4)
Předsedkyně  školské  rady  poděkovala  za  důvěru  a  požádala  ředitele  školy,  aby  seznámil
školskou radu s Výroční zprávou o činnosti za uplynulý školní rok. Ředitel školy seznámil



školskou radu s předkládanou Výroční zprávou o činnosti  školy za školní rok 2013-2014,
zpráva  má  60  stran  textu  včetně  příloh.  Po projednání  byla  školskou  radou  jednomyslně
schválena, což podpisem potvrdila paní předsedkyně.

Ad 5)
Školská rada projednala a schválila aktuálně platné znění školního a klasifikačního řádu.

Ad 6)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o možnostech, v jakém termínu a jakým způsobem
zkvalitnit nabídku zahraničních zájezdů pro žáky školy.

Ad 7)
Jednání bylo ukončeno v 16.45 hodin

……………………

Mgr.Jana Hal´ková, v. r.
Předsedkyně 

……………………………………

Zapsala:Mgr.Ludmila Hrbáčová, v. r.
V Bohumíně dne 8.10.2014




