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

ze dne 4.3.2015
Přítomni :
Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. – omluven
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 2014
3. Seznámení s rekonstrukčními pracemi
4. Informace o připravovaném přijímacím řízení a maturitních zkouškách
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 2014. Všichni přítomní byli informováni o
vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena.
Následoval rozbor hospodaření příspěvkové organizace. Informace se týkaly
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření, čerpání účelových dotací, mzdových
nákladů, nákladů na opravy a udržování v roce 2014, nákladů na spotřebu
energií.
Dále byli členové školské rady seznámeni s výsledky kontrol. Proběhla kontrola
České školní inspekce, Státní energetické inspekce a kontrola Okresní správy
sociálního zabezpečení Karviná. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ad 3)
Ředitel školy přítomné seznámil s rekonstrukcemi, které proběhly v budově
školy i mimo ni. Jednalo se o zhotovení nového plotu ze strany městského
parku, byla dokončena učebna v přírodě „Badatelna pod jasany“ v blízkosti
budovy školy. Dále byly pořízeny nové vchodové dveře (velká tělocvična,
vchod pro žáky s koly, vila). V jazykové učebně byla zhotovena nová podlaha a
obklady. Zcela zrekonstruována byla laboratoř fyziky.
Ad 4)
Členové školské rady byli informováni o připravovaném přijímacím řízení a o
nadcházejících maturitních zkouškách. Všichni byli seznámeni se stávajícím
počtem studentů na škole a se statistikou počtu žáků na bohumínských
základních školách. Pro školní rok 2015/2016 se počítá s otevřením jedné třídy
osmiletého a jedné třídy čtyřletého studia.
Ad 5)
Školská rada diskutovala s ředitelem školy o možnostech dalšího zkvalitnění
výuky, o nabídce sportovních aktivit (organizace lyžařských výcviků apod.)
Ad 6)
Jednání bylo ukončeno v 16.45 hodin.

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

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

V Bohumíně dne 4.3.2015

Příloha č.1 k zápisu ze dne 4.3.2015
USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY

č.2/2015

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 2014
 přípravu přijímacího řízení
 možnosti dalšího zkvalitnění výuky

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

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

V Bohumíně dne 4.3.2015

