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Zápis z jednání školské rady 
 
Program školské rady: 

1. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
2. Jednací řád školské rady  
3. Volby do školské rady 
4. Seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
5. Školní řád 
6. Distanční forma vzdělávání 
7. Aktualizace ŠVP pro nižší gymnázium a ŠVP pro vyšší gymnázium 
8. Informace k přijímacím zkouškám 
9. Informace k maturitním zkouškám 
10. Různé 
11. Stanovení termínu dalšího zasedání školské rady 

 
 
Jednání školské rady se zúčastnili: 

za zřizovatele: 
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.  
Ing. Dana Forišková, Ph.D. - omluvena 

                   za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: 
MUDr. Michal Grodza 
Mgr. Jaroslav Sosík 

za Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o.: 
Mgr. Petr Caloň 
Mgr. Jana Drlíková 

ředitel školy: 
Mgr. Pavel Kerekeš 

Přílohou zápisu z jednání je prezenční listina s podpisy zúčastněných. 
 
ad 1)  Školská rada navrhla a schválila za předsedu školské rady Mgr. Janu Drlíkovou a za 

místopředsedu školské rady Mgr. Jaroslava Sosíka. 
 
ad 2) Školská rada schválila Jednací řád. 
 
ad 3) Školská rada byla seznámena s písemnou zprávou volební komise o průběhu voleb do školské 

rady za pedagogické pracovníky školy a za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Podle 
této zprávy volby proběhly řádně v souladu s platným volebním řádem. 

 Školská rada se dohodla na účasti ředitele školy na jednání školské rady. 
 
ad 4) Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 
             Výroční zpráva byla členy školské rady schválena. 
 
ad 5) Od 1. 10. 2020 začal platit nový Školní řád. Školská rada tento školní řád schválila v průběhu září 

2020 on-line formou. 
 
ad 6) Školská rada byla informována o průběhu a formě distanční výuky. 
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ad 7)   Školská rada byla informovaná o tom, že nebyly provedeny žádné zásadní úpravy v ŠVP pro nižší 
gymnázium a v ŠVP pro vyšší gymnázium. Proběhla pouze aktualizace, které vychází z aktuálního 
stavu vzdělávání. 

 
ad 8) Ředitel školy informoval členy školské rady o průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 

2019/2020. 
 
ad 9) Ředitel školy seznámil členy školské rady se strukturou maturitní zkoušky na naší škole pro školní 

rok 2020/2021. 
             
ad 10)  Ředitel školy informoval školskou radu o krácení provozních prostředků. 
 
ad 11) Termín dalšího zasedání školské rady byl stanoven na jaro 2021. 
 
Zápis z jednání zapsala Mgr. Jana Drlíková. 
 
 
 
V Příboře dne 12. listopadu 2020 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     Mgr. Jana Drlíková                       Mgr. Jaroslav Sosík 
                předseda školské rady          místopředseda školské rady 

 


