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Zápis z 2. schůze Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 
 

Datum: 30. 8. 2021 Hodina: 15:00 

 

1. Zahájení 
 

Úvodní slovo pronesl předseda školské rady (dále jen ŠR) prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 

Přivítal všechny členy a vyzval místopředsedkyni k přednesení programu jednání. 

Program jednání:  

 Prezence a přivítání všech členů ŠR. 

 Projednání změn v jednacím řádu ŠR. 

 Informace o změnách v Zásadách zřizování ŠR MS krajem. 

 Informace o vyhlášení doplňovacích voleb do ŠR za zletilé žáky a zákonné zástupce 

nezletilých. žáků. 

 Projednání změn ve školním řádu (dále jen ŠŘ), včetně pravidel hodnocení žáků a 

schválení ŠŘ. 

 Různé. 

 

2. Podepsání prezenční listiny 
 

Byla podepsána prezenční listina, schůze se účastnilo 5 členů a host – ředitel školy. 

 

3. Schválení programu jednání 
 

Přednesený program jednání byl schválen hlasováním všemi přítomnými členy ŠR. 

 

4. Projednání změn v jednacím řádu ŠR 
 

Všichni členové ŠR obdrželi emailem v červnu 2021 původní jednací řád z roku 2005 

s vepsanými návrhy změn. Tyto návrhy zaslala místopředsedkyně ŠR po projednání s Mgr. 

Janeckou. Pan předseda ŠR vznesl podnět k čl. VI.-o počtu členů ŠR a přijímání usnesení. O 

změně bylo provedeno hlasování, pro návrh hlasovali všichni členové ŠR. 

Pan Mgr. Z. Šostý podal další podnět k čl. VII.- hlasování metodou per rollam. Také tento 

návrh byl přijat hlasováním, pro návrh hlasovali všichni členové ŠR. 

O znění nového jednacího řádu bylo provedeno hlasování, pro jeho přijetí hlasovali všichni 

členové ŠR. Nový jednací řád byl schválen. 

 

5. Informace o změnách v Zásadách zřizování ŠR MS krajem. 
 

Mgr. Typovská předložila nové Zásady a seznámila přítomné členy ŠR se změnami v tomto 

dokumentu. Jedná se především o možnosti voleb do ŠR na dálku. O způsobu této volby 

rozhoduje ředitel školy.  

 

6. Informace o vyhlášení doplňovacích voleb do ŠR za zletilé žáky a zákonné 

zástupce nezletilých žáků. 
 

Mgr. Janecká seznámila členy ŠR s jmenováním volební komise a s vyhlášením doplňovacích 

voleb za zletilé žáky a zákonné zástupce. Ty se uskuteční 1. 10. 2021 v dopoledních hodinách 

ve škole přímou volbou. Informace o volbách byla zveřejněna na webu školy a na veřejně 

přístupném místě ve škole. Návrhy na kandidáty mohou zletilí žáci a zákonní zástupci podávat 

do 15.9. na sekretariátu školy. 
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7. Projednání změn ve školním řádu (dále jen ŠŘ), včetně pravidel hodnocení žáků 

a schválení ŠŘ. 

 
Návrh znění ŠŘ s barevným vyznačením změn byl zaslán všem členům ŠR emailem. K jeho 

znění se postupně vyslovili všichni členové ŠR. Zástupci z řad pedagogických pracovníků a 

ředitel školy podal vysvětlení k některým navrhovaným změnám, na návrh předsedy a pana 

Mgr. Z. Šostého došlo k úpravě znění některých částí ŠŘ. 

O návrhu znění bylo provedeno hlasování. Pro znění ŠŘ, včetně pravidel hodnocení, hlasovali 

všichni členové ŠR. Znění ŠŘ pro šk. rok 2021-22 bylo schváleno. 

 

8. Různé 
 

Termín 3. jednání ŠR byl stanoven na 11. 10. 2021, v 15:00 hodin. 

Místopředsedkyně ŠR zašle členům zápis z jednání společně s novým jednacím řádem a 

schváleným ŠŘ. V pozvánce na říjnové jednání ŠR zašle zároveň informaci o výsledku 

doplňovacích voleb a program jednání (schválení výroční zprávy). 

 

 

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

     místopředseda školské rady    ověřovatel zápisu 


