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

ze dne 9. 9. 2020
Přítomni :
Mgr. Věra Palková
Mgr. Jana Haľková
Mgr. Karla Nekolová
Mgr. Jana Josieková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
Mgr. Magda Konetzná
PaedDr. Miroslav Bialoň – pozván na jednání školské rady
Program :
1. Zahájení
2. Seznámení se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2019 a její projednání
3. Informace o distančním studiu v době koronavirové epidemie
4. Různé – seznámení se zprávou o činnosti školy za uplynulý školní rok
5. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájila v 15.30 hodin předsedkyně školské rady Mgr. Jana Haľková.
Jednání se uskutečnilo v náhradním termínu vzhledem k tomu, že v březnu roku
2020 nemohlo proběhnout z důvodu závažné dlouhotrvající koronavirové
situace.
Ad 2)
Ředitel školy seznámil členy školské rady se Zprávou o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace za rok 2019. Všichni přítomní byli informováni o
vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena a byli
seznámeni s rozborem hospodaření příspěvkové organizace.

Ad 3)
Členové školské rady byli informováni o formách distančního studia v době
koronavirové epidemiologické situace. Ředitel školy seznámil přítomné
s možnostmi, efektivitou a výsledky on –line výuky v době uzavření školy.
Ad 4)
Diskuze se týkala maturitních zkoušek. Všichni přítomní byli seznámeni
s výsledky maturitních zkoušek v roce 2020 a rovněž byla předložena
předpokládaná organizace maturitních zkoušek v roce 2021. Byla zmíněna
příprava maturitních zkoušek písemných i ústních v souvislosti se změnami,
které se týkají především písemných prací z jazyka českého a cizích jazyků.
Organizace písemných prací by měla být plně v kompetenci školy. Ředitel školy
seznámil přítomné členy školské rady s aktuálně dokončenou Zprávou o činnosti
školy ve školním roce 2019/2020, členové školské rady se vzhledem k počínající
pandemii rozhodli neuskutečnit říjnové jednání školské rady, ale schválení
výroční zprávy proběhlo formou elektronické zprávy řediteli školy, kterou
zaslali všichni členové rady a všichni podali souhlasné stanovisko ke zprávě.
Ad 5)
Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.

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

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

V Bohumíně dne 9. 9. 2020

Příloha č. 1 k zápisu ze dne 9. 9. 2020

USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY

č.6/2020

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

Školská rada projednala:
 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019
 realizaci distančního studia
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2019/2020

…………………………………………..
Mgr. Jana Haľková
předsedkyně školské rady

…………………………………………..
zapsala: Mgr. Ludmila Hrbáčová

V Bohumíně dne 9. 9. 2020

