Zápis z jednání nově zvolené Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky
v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 32

Datum jednání 22.2. 2018
Přítomni: Dita Urbánková Čeledová
Jiří Dalík
Jarmila Kasalová
Jiří Maryška
Daniela Havlíčková
Eva Karafiátová
Omluveni: 0

Program jednání:
1. Zahájení
2. Seznámení s volebními výsledky (voleni zástupci rodičů nezletilých studentů, zástupci
studentů zletilých a zástupci pedagogického sboru)
3. Seznámení s jmenováním členů ŠR ze strany zřizovatele
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
5. Schválení plánu práce na budoucí funkční období 2018-2021
6. Různé
7. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Závěrečné usnesení z jednání Školské rady ze dne 22. února 2018

1. Školská rada vzala na vědomí výsledky podzimních voleb členů za zákonné zástupce
nezletilých studentů, za zletilé studenty a za členy pedagogického sboru.
2. Školská rada vzala na vědomí jmenování svých členů ze strany zřizovatele školy a
zahájila činnost ve funkčním období 2015-2018 (RK-04-2018-35, př. 1).
3. Rada provedla volbu svého předsedy a místopředsedy. Předsedkyní rady byla zvolena
p. Dita Urbánková Čeledová, místopředsedou p. Jiří Dalík, který byl zároveň pověřen
vedením zápisů a příslušné agendy.

4. Rada schválila plán práce na funkční období 2018-2021.
5. Školská rada schválila závěrečné usnesení.

V Humpolci

22. 2. 2018

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS.
(předsedkyně ŠR)

Mgr. Jiří Dalík
(místopředseda ŠR)

Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci na funkční
období 2018-2021

Plán práce vychází z textu Zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základní,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se bude scházet dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu. Svolání školské
rady bude možné i v případě mimořádné události nebo na základě žádosti některého z jejích
členů.
Rada považuje za svůj úkol:
1.
2.
3.
4.
5.

schvalovat výroční zprávu školy
za účasti vedení školy projednat záměry dalšího rozvoje školy
být nápomocna vedení školy při řešení aktuálních problémů
projednat zprávu o hospodaření školy
zabývat se případnými zprávami České školní inspekce o celkovém fungování
školy

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé
studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných
zápisů na internetových stránkách školy.

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS.
(předsedkyně ŠR)
………………………………………………….

Mgr. Jiří Dalík
(místopředseda ŠR)
……………………………………………

