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

ze dne 13. 10. 2021
Přítomni :
Mgr. Jana Haľková
Mgr. Karla Peterková
Mgr. Jana Josieková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
Mgr. Magda Konetzná
PaedDr. Miroslav Bialoń - pozván na jednání školské rady
Omluvena:
Mgr. Věra Palková
Program :
1. Zahájení
2. Vystoupení ředitele školy, seznámení s výroční zprávou za školní rok
2020 - 2021
3. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy
4. Různé - diskuze
5. Závěr
Ad1)
Jednání zahájila v 15.00 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 2020 – 2021 a také o výsledcích
maturitních zkoušek.
Členové školské rady byli seznámeni s údaji o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti, byly vyhodnoceny výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků.
Z důvodů pandemie proběhly některé soutěže on - line, sportovní klání se téměř
nekonala. Řada žáků se zúčastnila různých vědomostních a dovednostních
soutěží. Mnozí studenti obsadili přední místa v kolech okresních, krajských i
celostátních.

Následovaly informace o zapojení školy do humanitární a charitativní činnosti a
byly předloženy výsledky těchto aktivit.
Dalším bodem bylo seznámení přítomných se základními údaji o hospodaření
školy.
Ad3)
Členové školské rady projednali a jednomyslně schválili předložené znění
výroční zprávy. Schválení výroční zprávy potvrdila paní předsedkyně svým
podpisem.
Ad4)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o akcích, které souvisejí s oslavami
100. výročí školy v letošním roce. Diskuze se rovněž týkala akcí připravovaných
pro žáky ve školním roce 2021 – 2022. Plánované akce se uskuteční podle
možností, které budou dány vyvíjející se epidemiologickou situací.
Ad5)
Předsedkyně školské rady poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání
v 16.00 hodin.

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

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

V Bohumíně dne 13. 10. 2021

Příloha č. 1 k zápisu ze dne 13. 10. 2021

USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY č.3/2021
při Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Školská rada projednala a schválila:

 výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021

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

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

V Bohumíně dne 13. 10. 2021

