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Zápis  

 
z jednání Školské rady Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 

dne 12.10.2021 v 16.00 hod. 
 
 
Přítomni:  
J. Freiberová, M. Gajdůšek, J. Lysák, I. Macháček, K. Pavelková, J. Poláková, V. 
Slezák   
 
 
Program: 
1. Představení členů ŠR: 

a) za zřizovatele: Bc. Jolana Frieberová 
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA 

b) za pedagogické pracovníky: Mgr. Jiří Lysák 
Mgr. Ivo Macháček 

c) za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:  
Klára Pavelková 
Julie Poláková 

Představení nového ředitele školy – RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
 

2. Schválení programu ŠR: 
- viz příloha – program zasedání ŠR 
- výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- program zasedání byl schválen  

 
3. Volba předsedy ŠR: 

- do funkce předsedy ŠR byl navržen p. Jiří Lysák 
- výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
- navržený kandidát Jiří Lysák byl dne 12.10.2021 zvolen předsedou ŠR  

 
4. Schválení Jednacího řádu ŠR: 

- viz příloha – znění Jednacího řádu 
- výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- Jednací řád byl jednomyslně schválen a bude platit pro celé funkční období 

ŠR 
 

5. Koncepční záměr rozvoje školy: 
- viz příloha 
- ŘŠ předložil ŠR nové strategické materiály – vize školy, profil absolventa, 

strategické cíle 
- ŘŠ seznámil členy ŠR se svým koncepčním záměrem rozvoje školy 
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6. Představení plánovaných investičních akcí školy: 

- viz příloha 
- ŘŠ předložil členům ŠR plán nezbytných investic a oprav na Gymnáziu 

Hranice 
- komentář ŘŠ k jednotlivým akcím 
- diskuse k akcím a jejich prioritizaci 
- nákladová stránka plánovaných akcí – projekty, sponzoring 

 
 

7. Projednání nového školního řádu: 
- viz příloha 
- projednání připomínek: K. Pavelková – připomínka k „úředním hodinám“ 

sekretariátu školy a k omlouvání jednodenních absencí 
- diskuse k připomínkám, navržené znění ŠŘ není třeba měnit 
- schválení nového ŠŘ 
- výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- Školní řád byl jednomyslně schválen  

 
8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021: 

- viz příloha  
- komentář ZŘŠ  
- k navrhovanému znění VZ nebyly vzneseny žádné připomínky 
- schvalování výroční zprávy: 
- výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- Výroční zpráva za rok 2020/2021 byla jednomyslně schválena 

 
9. Organizace školního roku 2021/2022: 

- viz příloha 
- nejdůležitější akce: STK (proběhlo), LVVZ, přijímací řízení, maturity, 

prázdniny (dny volna) 
 

10. Zapojení školy do projektů 
- komentář ŘŠ 
- výzva M. Gajdůška k zapojení školy do Národního plánu obnovy (digitalizace 

školy) a IROP II, následná diskuse 
 

11. Různé: 
- problematika spolupráce hranických SŠ a hranických ZŠ – přijímací řízení 

 
Termín dalšího jednání: jaro 2022 (přesné datum bude určeno v předstihu) 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Julie Poláková.  ověřil: Jiří Lysák, předseda ŠR 

 


