
 

 

ŠKOLSKÁ RADA – zápis ze schůze konané dne 21.10.2021 
 

Přítomni: 

Kateřina Halaštová, Eva Ličková, Gabriela Repáková, Tomáš Tkadlec, Jana Tydlačková 

A. Gallová jako host 

 

Omluven: Radim Červenka  

 

Program jednání:  

1) návrh programu jednání 

2) schválení výroční zprávy školy za rok 2020-2021 

3) využití elektroniky během výuky 

4) problematika omlouvání zletilých žáků 

5) činnost školní psycholožky 

6) aktuální epidemiologická situace ve škole 

7) stavba nové učebny a zázemí pro žáky 

8) personální obměna pedagogického sboru ve školním roce 2022-2023 

9) informace o mimořádné události 

10) diskuse 

Průběh jednání:  

1) Program jednání představil předseda školské rady Mgr. Tomáš Tkadlec. 

 

2) 12.10.2021 byla výroční zpráva zaslána elektronicky všem členům školské rady 

k prostudování.  

Výroční zpráva školy byla na této schůzi schválena všemi hlasy přítomných členů 

školské rady bez připomínek. 

 

3) Byla vedena diskuse o bodu školního řádu „Nepoužívat při vyučování telefon a 

spotřební elektroniku nesouvisející s výukou. Bez souhlasu vyučujícího nepořizovat 

jakékoliv nahrávky během hodiny a nepoužívat notebook.“ Přítomní se shodli, že 

takto nastavené pravidlo je adekvátní. 

 

4) Byla vedena diskuse o omlouvání zletilých žáků. Mgr. Tomáš Tkadlec vysvětlil 

přítomným nastavený způsob omlouvání zletilých žáků na Gymnáziu Rožnov pod 

Radhoštěm. 

 

5) Ředitelka školy RNDr. Alena Gallová informovala přítomné o působení školní 

psycholožky na škole. 

 

6) Byla projednána aktuální epidemiologická situace na škole. 

 



7) Ředitelka školy RNDr. Alena Gallová informovala přítomné o stavbě nové učebny 

v pavilonu školy a výstavbě zázemí pro žáky školy. 

 

8) Ředitelka školy RNDr. Alena Gallová informovala přítomné o plánované personální 

obměně pedagogického sboru ve školním roce 2022 – 2023. 

 

9) Ředitelka školy RNDr. Alena Gallová informovala přítomné o mimořádné události 

napadení školní sítě. 

 

10) V rámci diskuse paní G. Repáková kladně hodnotila distanční výuku v loňském 

školním roce. 

 

 

Usnesení: 

Školská rada: 

 schválila program zasedání 

 schválila výroční zprávu o činnosti školy 

  

V Rožnově pod Radhoštěm 21.10.2021 

Zapsala: Mgr. Kateřina Halaštová 

členka školské rady 

 

    


