
                   ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

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

                                                ze dne  22.3.2017

Přítomni :

Mgr. Věra Palková
Mgr. Jana Haľková
Mgr. Jana Čopíková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
MUDr. Marcela Biolková
PaedDr. Miroslav Bialoň – pozván na jednání školské rady
Ing. Svatava Ledwoňová -  pozvána na jednání školské rady

Doc. Dr. Ing.Oldřich Kodym - omluven

Program :

1. Zahájení
2. Seznámení se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
    za rok 2016
3. Seznámení s projektem Šablony pro SŠ
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)
Ing. Svatava Ledwoňová – ekonomka školy seznámila členy školské rady se 
Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016. Všichni 
přítomní byli informováni o vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla 
příspěvková organizace zřízena. V rozboru hospodaření příspěvkové organizace 
byly zmíněny náklady, výnosy a výsledky hospodaření. Informace se dále týkaly
čerpání účelových dotací a mzdových nákladů. Město Bohumín poskytlo škole  
9 účelových dotací v celkové výši 220000,00 Kč, a to na sportovní aktivity žáků,
na modernizaci výuky, na realizaci akcí, ekologické konference a workshop 
2016, na celostátní dějepisnou soutěž gymnázií v Chebu a plavecké závody 
v rámci příhraniční spolupráce. Dotace byla také poskytnuta na školu v přírodě 



pro žáky primy a na úhradu částečných nákladů spojených s oslavami 95. výročí
založení bohumínského gymnázia.
Dále byli členové školské rady seznámeni s výsledky kontrol. Proběhla finanční 
kontrola dle vyhlášky č. 416/2004Sb., nebyly shledány žádné nedostatky a 
nebyla přijata žádná nápravná opatření. Ve dnech 29.9. a 30.9. 2016 byla 
provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně pověřenou pracovnicí hasičského záchranného sboru 
moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Dne 9.11.2016 proběhla 
kontrola VZP ČR – nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 
evidenční nedostatky.

Ad 3)
Ředitel školy přítomné seznámil s projektem Šablony pro SŠ pro školní roky 
2017/2018 a 2018/2019. Vyučující se zapojí do tohoto projektu formou dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků a doučování žáků SŠ ohrožených 
neúspěchem. Ekonomka a ředitel školy zpracují projektovou žádost a odešlou na
MŠMT. Předpokládaná realizace je od 1.9.2017 do 31.8.2019, od září 2019 má 
běžet navazující projekt.

Ad 4)
Členové školské rady byli informováni o připravovaném přijímacím řízení. 
Přijímací řízení bude realizováno ve dnech 12. a 19.4.2017 pro čtyřleté studium 
a 18.a 20.4.2017 pro osmileté studium ve spolupráci s Cermatem.  Pro školní 
rok 2017/2018 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 údržby a opravy majetku.  Na základě 
výběrových řízení byla realizována ve dvou etapách oprava fasády části hlavní 
budovy 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 22.3.2017



Příloha č.1 k zápisu ze dne  22.3.2017

USNESENÍ  ŠKOLSKÉ  RADY      č.6/2017

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 2016
 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  22.3.2017




