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

VI. volební období 

 

Zápis z 6. jednání Školské rady při Gymnáziu a SOŠ 

 

Datum: 29. 8. 2022 Hodina: 15:00 

 

1. Zahájení 

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

a ředitel školy. Přivítali všechny členy a předseda ŠR přednesl program jednání. 

Program jednání:  

• Prezence a přivítání všech členů ŠR, 

• schválení školního řádu na školní rok 2022-23, včetně pravidel hodnocení 

žáků, 

• různé. 

 

2. Podepsání prezenční listiny 

Byla podepsána prezenční listina, schůze se účastnili všichni členové ŠR a host – ředitel 

školy. 

 

3. Schválení programu jednání 

Přednesený program jednání byl schválen hlasováním všemi přítomnými členy ŠR. 

 

4. Projednání znění školního řádu (dále jen ŠŘ), včetně pravidel hodnocení žáků a 

schválení ŠŘ. 

 

Návrh znění ŠŘ byl zaslán všem členům ŠR emailem. V diskusi byla projednána 

stanoviska členů k některým částem ŠŘ. Zástupci z řad pedagogických pracovníků a 

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

ŠR došlo k úpravě znění některých částí ŠŘ. Jednalo se o dílčí úpravy v kapitolách 

zákazy, školní matrika a metodika pro řešení kázeňských přestupků. O návrhu znění 

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

členové ŠR. Znění ŠŘ pro šk. rok 2022-23 bylo schváleno. 

 

5. Různé 

Předseda ŠR vyzval všechny přítomné k diskusi. Ředitel školy seznámil ŠR se stavem 

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

prezentováno nové logo školy a úkony související se změnou názvu školy od 1. 9. 2022. 

Ředitel školy pozval členy rady na oslavy 30. výročí založení Gymnázia, které se 

uskuteční dne 8.10. 2022. 

Termín 7. jednání ŠR byl stanoven na den 10. 10. 2022, v 15:00 hodin v ředitelně školy. 

Projednán bude návrh znění výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-22. 

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 


