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

Zápis ze 4. jednání Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 
 

Datum: 10. 1. 2022 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 návrhu úprav v ŠVP a UP oborů G4, 

• schválení výše uvedeného návrhu, 

• 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. Projednání návrhu úprav v ŠVP a učebních plánů oborů vzdělávání G4 

Všichni členové ŠR obdrželi v řádném termínu před zahájením tohoto jednání návrh změn  

a zdůvodnění úprav. Místopředsedkyně ŠR shrnula předmět úprav v ŠVP a v učebních plánech 

oboru vzdělávání G4 a podala podrobnější zdůvodnění těchto úprav.  Jednalo se o změně názvu 

předmětů Zeměpis-G4 technické, Zeměpis a geologie-G4 všeobecné na stejný sjednocující 

název Geografie. A dále o snížení dvouhodinové dotace předmětu Environmentální výchova ve 

4. ročníku obou oborů G na jednu hodinu a zavedení předmětu Geografie s jednohodinovou 

dotací ve 4. ročníku obou oborů. Navrhovaná změna je plánovaná od šk. roku 2022-2023. 

Navrhované změny se projeví v úpravě ŠVP.  

 

5. Schválení  

Předseda vyzval všechny přítomné členy k přednesení připomínek a dotazů. Pan Mgr. Z. Šostý 

podal dotaz k obsahu obou předmětů a pan předseda ŠR podal připomínku k úpravě textu 

zveřejňovaných nových učebních plánů. V textu bude pod názvem nových UP uvedena platnost 

od šk. roku 2022-23. Předseda ŠR vyzval členy k schválení předložených změn hlasováním. 

Všichni členové ŠR se vyjádřili pro schválení předložených návrhů. Bylo přijato usnesení  

o schválení navržených změn v UP a ŠVP. 

 

6. Různé 

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

názvu školy od šk. roku 2022/23 a krocích k ní směřujících, o stavu investičních projektů, které 

se mají realizovat v tomto kalendářním roce - rekonstrukce kuchyně a její přeměna na výdejnu, 

a dále začátek rekonstrukce venkovních sportovišť s dokončením v roce 2023. Pan ředitel podal 

informaci také o plánovaných konzultacích k přijímacímu řízení pro zájemce o studium G4  

i G8 v březnu a dubnu t. r. 

Termín 5. jednání ŠR byl stanoven na 21. 3. 2022, v 15:00 hodin v ředitelně školy. Projednána   

bude zpráva o hospodaření školy v roce 2021. 

Místopředsedkyně ŠR zašle členům zápis z jednání. 

 

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

    místopředseda školské rady     ověřovatel zápisu 

   prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

         předseda školské rady 

 


