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

Zápis ze 3. schůze Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 
 

Datum: 11. 10. 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. 

 Výsledky doplňovacích voleb do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce. 

 Schválení výroční zprávy. 

 Různé. 

 

2. Podepsání prezenční listiny 

 

Byla podepsána prezenční listina, schůze se účastnilo 6 členů a host – ředitel školy. 

 

3. Schválení programu jednání 

 

Přednesený program jednání byl schválen hlasováním všemi přítomnými členy ŠR. 

 

4. Výsledky doplňovacích voleb za zákonné zástupce a zletilé žáky 

 

Místopředsedkyně podala informaci o průběhu konání doplňovacích voleb do ŠR. Volby 

proběhly v souladu se školským zákonem a zásadami zřizovatele. Volby se konaly 1. 10. 2021 

přímou volbou, zvolen byl jediný kandidát, žák 3. B Tomáš Svoboda. 

 

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti Gymnázia a Střední odborné školy Frýdek-Místek, 

Cihelní 410, příspěvková organizace za školní rok 2020/2021 

 

Všichni členové školské rady v pozvánce na 3. schůzi obdrželi pracovní verzi výroční zprávy. 

Předseda vyzval všechny přítomné členy k přednesení připomínek a dotazů. Nikdo 

z přítomných členů školské rady nepřednesl žádné připomínky ani dotazy. Předseda ŠR vyzval 

členy k schválení výroční zprávy hlasováním. Všichni členové ŠR se vyjádřili pro schválení 

předložené výroční zprávy o činnosti školy v loňském školním roce. Bylo přijato usnesení o 

schválení této výroční zprávy. 

 

6. Různé 

 

Předseda ŠR vyzval všechny přítomné k diskusi. Ředitel školy vystoupil s informacemi o 

investičním projektu Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten a o projektu 

vybudování nového venkovního sportovního areálu. Dále informoval o projednání výroční 

zprávy pedagogickou radou a o přípravách změny názvu školy od příštího školního roku.   

Místopředsedkyně ŠR informovala o záměru úprav v ŠVP a učebních plánech od školního 

roku 2022/2023. Všechny koncepční materiály budou zaslány členům ŠR s odůvodněním 

změn do konce kalendářního roku. 

Termín 4. jednání ŠR byl stanoven na 10. 1. 2022, v 15:00 hodin. 

Místopředsedkyně ŠR zašle členům zápis z jednání. 

 

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

   místopředseda školské rady     ověřovatel zápisu 


