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

ze dne 9.3.2016
Přítomni :
Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Mgr. Jana Haľková
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 se Zprávou o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace za rok 2015
3. Seznámení se vzdělávacími projekty
4. Informace o připravovaném přijímacím řízení
5. Různé
6. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájila v 15 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 2015. Všichni přítomní byli informováni o
vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena.
Následoval rozbor hospodaření příspěvkové organizace, který byl zaměřen na
náklady, výnosy a výsledky hospodaření. Informace se dále týkaly čerpání
účelových dotací a mzdových nákladů. Byla projednána péče o spravovaný
majetek. Z prostředků, které byly k dispozici byly prováděny běžné drobné
opravy a údržba majetku, pravidelné revize elektrospotřebičů, tělocvičného
nářadí, komínů, kouřovodů, hasicích přístrojů a hydrantů, signalizačního a
zabezpečovacího zařízení, kotelny na plynná paliva.
Dále byli členové školské rady seznámeni s výsledky kontrol. V listopadu 2015
byla provedena kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství – kontrola SIBP nad stavem BOZP v organizaci. Kontrolou nebyly

zjištěny žádné nedostatky, kromě vlhkosti zdiva v suterénu školy, což je
dlouhodobá záležitost.
Ad 3)
Ředitel školy přítomné seznámil s projektem v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Výzva č.56“ s názvem Abychom
neztratili řeč ……………….
V rámci tohoto projektu se uskutečnily 2 zahraniční jazykové kurzy pro učitele
(Francie - Nice, Anglie - Brighton) a 1 zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt
pro žáky (Německo – Mnichov).
V průběhu února 2016 byl realizován projekt výběru žáků na zahraniční
jazykově vzdělávací pobyty v anglicky mluvících zemích. Dotaci poskytla
Ing. Kateřina Volínová, MBA.
Ad 4)
Členové školské rady byli informováni o připravovaném přijímacím řízení.
Všichni byli seznámeni se stávajícím počtem studentů na škole a se statistikou
počtu žáků na bohumínských základních školách. Pro školní rok 2016/2017 se
počítá s otevřením jedné třídy osmiletého a jedné třídy čtyřletého studia.
Ad 5)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o možnostech další propagace školy
na veřejnosti. Diskuze se také týkala dalšího vybavení školy (pořízení
kamerového systému) a prostředků pro zkvalitnění výuky (výpočetní technika
pro nově vybudovanou učebnu, dovybavení školních sbírek). Rovněž byla
projednána nabídka zahraničních zájezdů a exkurzí pro žáky školy.
Ad 6)
Jednání bylo ukončeno v 16.15 hodin.
………………………………………..
Mgr. Jana Haľková, v. r.
předsedkyně školské rady
……………………………………….
zapsala : Mgr. Ludmila Hrbáčová, v. r.
V Bohumíně dne 9.3.2016

Příloha č.1 k zápisu ze dne 9.3.2016
USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY

č.4/2016

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

Školská rada projednala a schválila:
 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015
 přípravu přijímacího řízení
 možnosti propagace školy na veřejnosti a možnosti dalšího zkvalitnění
výuky

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

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

V Bohumíně dne 9.3.2016

