
Zápis 
z 2. zasedání  Školské rady Gymnázia Hranice, Zborovská 293 

dne 10.4.2006 v 15.00 h. 
 
 
P�ítomni: Josef Kaštovský, Daniel Krej�i�ík, RNDr. Dana Kubešová, ing. Miroslav Kutý, 
Mrg. Ivo Machá�ek, Mrg. Tomáš Sv�tnický 
 
 
 
Program jednání 
 

1. Druhé zasedání svolal p�edseda Školské rady, ing. Miroslav Kutý, dle ustanovení 
jednacího �ádu školské rady, �lánek 3 

 
2. Schválení programu jednání: 
 a) kontrola zápisu z 1.zasedání ŠR, dne 26.1.2006 
 b) projednání školního �ádu 
 c) projednání klasifika�ního �ádu 
 d) seznámení �len� ŠR s návrhem rozpo�tu školy na rok 2006 
 e) projednání setrvání zástupce zletilých žák� ve ŠR 
 f) r�zné 
 Všichni �lenové ŠR program jednání jednomysln� schválili. 
 
 
3. Kontrola zápisu z 1. zasedání ŠR  Gymnázia 
- do Jednacího �ádu ŠR dopsáno k bodu �.6 : P�i rovnosti hlas� rozhoduje hlas p�edsedy  
- všichni �lenové obdrželi, po projednání v rámci pedagogického sboru, školní �ád a 
klasifika�ní �ád ( dle bodu 5.1. b) zápisu) a návrh rozpo�tu na rok 2006 ( dle bodu 5.1.d)) 
 
 
4.Školní �ád  
Byl  projednán na pedagogické rad� dne 15.12.2004, p�ipomínkové �ízení v rámci 
pedagogického sboru prob�hlo dne 28.2.2006 
- navrhuje se p�ed bod V. za�adit odstavec, který se vztahuje k BOZP 
Všichni �lenové ŠR jednomysln� schválili zn�ní Školního �ádu GH. 
Školní �ád vstupuje tedy v platnost dnem 10.4.2006 
 
 
5. Klasifika�ní �ád 
Je nedílnou sou�ástí školního �ádu 
Navrhované úpravy 
- do bodu 1.7 dodat: nehodnocen, nehodnocena 
- do bodu 6.3 dodat: 1. a 2. ro�ník nižšího stupn� víceletého gymnázia 
- do bodu 8.2 dodat: zvláš� hrubé….. i k ostatním student�m školy  
Všichni �lenové ŠR jednomysln� schválili zn�ní Klasifika�ního �ádu. 
Klasifika�ní �ád vstupuje, jako sou�ást Š�, v platnost dnem 10.4.2206 
 
 
6. Rozpo�et Gymnázia Hranice na rok 2006 



�lenové ŠR obdrželi návrh rozpo�tu GH na rok 2006. jeho jednotlivé položky vysv�tlil �editel 
školy, PhDr. Radovan Langer 
Zpráva o �erpání rozpo�tu bude p�edložena ŠR za zá�ijovém jednání 
Rozpo�et školy na rok 2006 byl projednán školskou radou dne 10.4. 2006 
 
 
7. Setrvání zástupce zletilých žák�, Daniela Krej�i�íka, ve ŠR 
Daniel Krej�i�ík byl jmenován do ŠR pod �j. KÚOK/35427/OŠTM/903 dne 8.12.2005 
Jmenovaný student chce i po ukon�ení studia na gymnáziu dále pokro�ovat v práci ve ŠR ( 
dle § 167.  odst.6)  
 
 
8.�lenové ŠR p�ijali toto usnesení: 
 a) Školní a klasifika�ní �ád vstupují v platnost dnem 10.4.2006 
 b) S �erpáním rozpo�tu seznámí �editel školy ŠR na p�íštím jednání školské rady  
 c) �lenem školské rady nadále z�stává Daniel Krej�i�ík, student 4.B 

d) Termín p�íští sch�ze bude up�esn�n p�edsedou ing. Kutým ( navrhováno období 
mezi 15.9.-20.9.2006)  

 
 
 
 
 
Zapsala: RNDr. Dana Kubešová 
    �lenka ŠR 
 
 
 
ov��il : _____________________ 
           P�edseda ŠR   
 
 
 



 
 


