
Zápis z jednání školské rady dne 19.10. 2010 

Přítomní:  MUDr. Jelena Lerchová, Mgr. Jakub Stratílek, Mgr. Eva Girethová, Jan Cibulka 

Omluven:  RNDr. Milan  Macek-zástupce zřizovatele 

Hosté:  RNDr. Vilém Bauer – ředitel školy 

Program:  1/Uvítání 

                   2/ Projednání výroční zprávy o činnosti školy za šk.  rok 2009/2010 

                   3/ Projednání dopisu 

                    4/Připomínky členů ŠR 

ad 1 -Na úvod jednání  ŠR uvítala na své schůzce RNDr. V. Bauera, ředitele školy. 

ad 2 - Školská rada byla ředitelem GJH seznámena s výroční zprávou o činnosti GJH za rok 2009/2010. 

Tuto zprávu ŠR bere bez připomínek na vědomí. 

ad 3 - Členové ŠR byly informování Mgr. Stratílkem o skutečnosti, že mu byl do školy doručen dopis 

manželů Kadlecových a Ing. Aleny Cejpové, ve kterém je uvedeno několik  námětů k činnosti 

a provozu školy. K převážné většině obsahu textu není ŠR příslušná se vyjadřovat, vzhledem 

k tomu, že se jedná o plnou kompetenci ředitele školy, případně zřizovatele. K otázce zveřejnění  

činnosti ŠR lze konstatovat, že v současné době jsou jednotlivé zápisy z jednánání ŠR přístupné na 

webu školy. ŠR dále poukazuje na skutečnost, že není její povinností  tyto informace zpřístupnit na 

webu, nicméně jsme vyšli vstříc požadavku autorů dopisu. MUDr. Lerchová a Mgr. Stratílek 

odeslali písemnou reakci autorům dopisu. 

ad 4 - Členové rady pověřili Dr. Lerchovou, aby připomněla zástupci zřizovatele další termín jednání 

ŠR s tím, aby tento zástupce, se dle svých možností aktivně zapojil do činnosti ŠR. Dále by měl 

zástupce zřizovatele ŠR informovat o  svých krocích, které dosud učinil z pozice člena ŠR. 

 

Zapsala: MUDr. Jelena Lerchová                                       MUDr. J. Lerchová 

                                                                                               Předsedkyně Školské rady GJH 

Rozdělovník :  výt. č. 1 – ředitel GJH 

  výt. č. 2 – zástupce ředitele – mailem suc@gymjh.cz 

  výt. č. 3 – Mgr. Stratílek – mailem jakub.stratilek@gymjh.cz 

  výt. č. 4 – Olga Pavlásková – mailem olga.pavlaskova@gymjh.cz 

  výt. č. 5 – RNDr. Milan Macek – mailem milan.macek@oavin.cz 

  výt. č. 6 – uložen 
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