
Zápis č. 1 z jednání školské rady při Gymnáziu Dr. Emila Holuba, 

Holice, Na Mušce 1110 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Datum a místo konání: 24. leden 2018 od 13:00 v ředitelně gymnázia 

Program jednání: 

1. Přivítání, seznámení s programem jednání 

2. Schválení programu jednání 

3. Seznámení s výsledky voleb 

4. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele 

5. Schválení jednacího řádu 

6. Projednání úpravy školního řádu 

7. Různé 

8. Usnesení 

Jednání řídila: Andrea Daňková, ředitelka školy 

Zápis z jednání: 

ad 1)  Ředitelka školy (dále jen ŘŠ) přivítala členy nově ustanovené školské rady 

a seznámila je s programem jednání. 

ad 2)  Program jednání byl jednomyslně schválen. 

ad 3)  Členové rady byli seznámeni s průběhem a s výsledky voleb. 

ad 4)  Po krátké diskusi byla veřejně provedena volba předsedy, místopředsedy 

a zapisovatele. 

Předseda: Ing. Jiří Šafránek 

Místopředseda: Aleš Kotyk 

Zapisovatel: Ing. Jiří Šafránek 

ad 5) ŘŠ seznámila radu s návrhem jednacího řádu, připomněla, že činnost školské 

rady upravuje § 167 a § 168 školského zákona, v platném znění. Jednací řád 

obdrželi všichni členové v elektronické podobě předem, po krátkém projednání 

byl tento dokument schválen. 

ad 6) Předložená úprava školního řádu vychází z novelizace školského zákona, a to 

konkrétně § 31 týkajícího se výchovných opatření. Tento paragraf je 

v novelizované podobě ve školním řádu doslovně citován. Návrh zmíněné 

úpravy obdrželi všichni členové v elektronické podobě předem, po krátkém 

projednání byl tento dokument schválen. 

ad 7) Další schůze školské rady proběhne v březnu v souvislosti s projednáním 

návrhu rozpočtu na rok 2018. 

ad 8) ŘŠ přečetla členům školské rady návrh usnesení, školská rada tento návrh 

schválila jednomyslně. 



Usnesení z jednání č. 1 školské rady 

při Gymnáziu Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 

 

Školská rada schvaluje: 

1. program jednání školské rady, 

2. Ing. Jiřího Šafránka předsedou školské rady a zapisovatelem, Aleše Kotyka 

místopředsedou, 

3. jednací řád, 

4. úpravu školního řádu s účinností k 1. 2. 2018, 

5. usnesení. 

 

Školská rada ukládá: 

1. Ing. Jiřímu Šafránkovi provádět zápisy z jednání školské rady. 

 

Školská rada bere na vědomí: 

1. další setkání proběhne v březnu v souvislosti s projednáním návrhu rozpočtu 

na rok 2018. 

 

 

 

Dne 24. ledna 2018 zapsala Andrea Daňková ______________________________ 

 

Ověřil Jiří Šafránek     ______________________________ 

 

 

  


