
ŠKOLSKÁ   RADA   PŘI   GYMNÁZIU a   SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. 
VI. volební období 

Zápis z 1. schůze Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 
 

Datum: 25. 5. 2021 Hodina: 15:00 

 

1. Zahájení 
 

Úvodní slovo pronesl ředitel školy PhDr. Pavel Carbol Ph.D. jako svolavatel prvního 

zasedání školské rady (dále ŠR). 

Program jednání:  

• Přivítání a představení všech členů ŠR. 

• Volba předsedy a místopředsedy ŠR. 

• Ustanovení zapisovatele a ověřovatele zápisů 

• Informace ředitele školy o  

- investičních akcích, jejich průběhu a aktuálním stavu 

- průběhu výuky v období distančního vzdělávání 

• Různé 

 

2. Podepsání prezenční listiny 
 

Byla podepsána prezenční listina, schůze se účastnilo 6 členů. 

 

3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
 

Na funkci předsedy ŠR byl navržen ředitelem školy pan prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. Pro 

tento návrh hlasovalo 5 členů ŠR, návrh byl přijat. Na funkci místopředsedy byla navržena 

paní Mgr. Stanislava Typovská. Pro tento návrh hlasovalo 5 členů ŠR, návrh byl přijat. Volba 

byla veřejná. Pro návrh se kandidáti zdrželi hlasování. 

 

4. Ustanovení zapisovatele a ověřovatele zápisů 
 

Funkcí zapisovatele byla po diskusi a věcných připomínkách ustanovena paní Mgr. Stanislava 

Typovská a ověřovatelem byla ustanovena paní Mgr. Martina Janecká. 

 

5. Informace ředitele školy 
 

Ředitel školy podal ucelenou informaci o investičních akcích realizovaných ve škole, jejich 

průběhu a aktuálním stavu, o záměrech zřizovatele investovat do úpravy sportovního areálu  

a školní jídelny. 

Dále podal informaci o průběhu výuky v období distančního vzdělávání. 

 

6. Různé 
 

Termín další schůze byl stanoven na 30. 8. 2021, v 15:00 hodin. 

V diskusi byla vznesena připomínka k jednacímu řádu ŠR. Bylo dohodnuto poslat členům ŠR 

stávající jednací řád a navrhnout úpravy tak, aby akcentovaly možnost jednání a rozhodování 

v důležitých otázkách na dálku a přítomnost ředitele školy jako hosta na pravidelných 

schůzích ŠR. 

Doplňovací volby do ŠR se uskuteční v září 2021. 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Typovská Zápis ověřila: Mgr. Martina Janecká 

     místopředseda školské rady     

     prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

          předseda školské rady 


