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

Zápis z 5. jednání Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 

 

Datum: 21.3. 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, 

• zrušení dodatku č.1školního řádu 2021/22, 

• seznámení s pracovní verzí závěrečné Zprávy o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace za rok 2021, 

• různé. 

 

2. Podepsání prezenční listiny 

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

ekonomka školy. Omluven MUDr. Janík. 

 

3. Schválení programu jednání 

Přednesený program jednání byl schválen hlasováním všemi přítomnými členy ŠR. 

 

4. Zrušení dodatku č.1 ŠŘ 2021-22 

Mgr. Janecká přednesla důvody tohoto návrhu. 

Školská rada se usnesla, že dojde ke zrušení dodatku ŠŘ, který byl řádně schválen ŠR  

metodou per rollam v listopadu 2021. Mgr. Šostý navrhl zapracovat obecné znění 

úpravy limitu docházky žáka do vyučování do nového ŠŘ pro šk. rok 2022/23 (pro 

důvody epidemické a jiné, kt. jsou hodny zřetele). 

 

5. Seznámení s pracovní verzí Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2021  

Předseda vyzval všechny přítomné členy k přednesení připomínek a dotazů.  Paní Ing. 

Matzová, ekonomka školy, podala vysvětlení k jednotlivým položkám své zprávy, 

vysvětlila postup tvorby zprávy v souladu se zadáním zřizovatele. ŠR se usnesla, že bere 

na vědomí zprávu o hospodaření školy za rok 2021. 

 

6. Různé 

Předseda ŠR vyzval všechny přítomné k diskusi. ŠR byla seznámena se stavem 

investičních záměrů v prostorách školy, zvl. s problematikou školní kuchyně.  

Termín 6. jednání ŠR byl stanoven na den 29. 8. 2022, v 15:00 hodin v ředitelně školy. 

Projednán bude návrh znění školního řádu na školní rok 2022/23. 

Místopředsedkyně ŠR zašle členům zápis z jednání. 

 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Typovská, místopředseda školské rady  

Zápis ověřila: Mgr. Martina Janecká, ověřovatel zápisu 

prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček, předseda školské rady 


