
                    ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

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

                                          ze dne 11. 10. 2017

Přítomni :

Mgr. Věra Palková
Mgr. Jana Josieková
Mgr. Jana Haľková
Mgr. Karla Nekolová
Mgr. Ludmila Hrbáčová
Mgr. Magda Konetzná
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 a zapisovatele záznamů
4. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
    2016 - 2017
5. Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu
6. Různé
7. Závěr

Ad1)
Jednání zahájil v 16 hodin ředitel školy, který přivítal všechny přítomné členy, 
představil nové členy zvolené z řad vyučujících školy a za zákonné zástupce 
žáků. K jednání školské rady byli také pozvání oba zástupci, které jmenoval 
zřizovatel.

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.

Ad3)
Předsedkyní školské rady byla jednomyslně zvolena Mgr. Jana Haľková, která 
tuto funkci vykonávala již v uplynulém volebním období. Místopředsedkyní 
zvolili přítomní členové školské rady na návrh paní předsedkyně paní 
Mgr. Janu Josiekovou a zapisovatelkou paní Mgr. Ludmilu Hrbáčovou.



Ad4)
Ředitel školy seznámil školskou radu s Výroční zprávou o činnosti školy za 
školní rok 2016 – 2017. Všichni přítomní byli informováni o výsledcích 
přijímacího řízení pro osmileté a čtyřleté denní studium ve školním roce
2017 – 2018 a také o výsledcích maturitních zkoušek. 
Dále byli členové školské rady seznámeni s údaji o prevenci sociálně 
patologických jevů. Následoval rozbor informací o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti, byly vyhodnoceny výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit 
žáků.
Ředitel školy seznámil přítomné se základními údaji o hospodaření školy a 
s údaji o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Členové školské rady projednali a jednomyslně schválili předložené znění 
výroční zprávy. Schválení výroční zprávy podpisem potvrdila paní předsedkyně.

Ad5)
Školská rada projednala a schválila aktuálně platné znění školního a 
klasifikačního řádu.

Ad6)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o zapojení školy do projektu 
Testování žáků a o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 
Diskuze se týkala projektu „Vzdělávání jako cesta k úspěchu v 21. století“ a 
projektu  „Od makra k mikru“ (obnova stávající biologické laboratoře).

Ad7)
Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin.

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

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

V Bohumíně dne 11. 10. 2017



Příloha č. 1 k zápisu ze dne 11.10.2017

USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY       č.1/2017

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

Školská rada projednala a schválila:

 jednací řád
 výroční zprávu za školní rok 2016 – 2017
 aktualizované znění školního a klasifikačního řádu

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

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

V Bohumíně dne  11.10.2017




