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Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 29. 8. 2013 

 

 

 

Přítomné osoby dle prezenční listiny 

 

členové školské rady: 

Mgr. Albert Kubišta za zřizovatele 

Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. za zřizovatele 

Mgr. Hana Rosolová za nezletilé žáky a zletilé žáky 

Mgr. Tereza Straková za pedagogické pracovníky 

Mgr. Ondřej Machů za pedagogické pracovníky 

hosté: 

Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy 

RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D., zástupce ředitelky školy 

 

 

 

Program zasedání 

 

1. Zasedání školské rady zahájil předseda školské rady Mgr. Ondřej Machů. Podle prezence 

byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů školské rady a byla tedy schopna se usnášet. 

 

2. Předseda vyzval školskou radu ke schválení navrženého programu zasedání. 

PRO: 4 PROTI: 0 ZDR.: 1 

Navržený program zasedání školské rady byl schválen. 

 

3. Paní ředitelka Mgr. Renata Pauchová předložila školské radě k projednání a ke schválení 

nový školní řád. Školská rada měla od 8. července k dispozici novou verzi školního řádu a členové 

rady měli tedy dostatek času k připomínkám. V průběhu měsíce srpna po konzultaci s RNDr. 

Petrem Pudivítrem, Ph.D., zástupcem ředitelky školy, byly připomínky do školního řádu 

zapracovány a vytvořena finální verze. 
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4. Po předchozím projednání předseda vyzval školskou radu ke schválení nového školního 

řádu. 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDR.: 0 

Školní řád byl schválen. Školská rada pověřila Mgr. Terezu Strakovou a Mgr. Ondřeje Machů 

k podpisu školního řádu. 

 

5. Předseda informoval členy školské rady o dopise z MHMP (Odbor školství, mládeže a 

sportu) ve věci volby zástupců do školských rad. V souladu s jeho obsahem se rada rozhodla 

uspořádat řádné volby v průběhu měsíce dubna roku 2014. Bude se jednat o volby dvou členů, které 

volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. 

 

6. Na závěr poděkoval předseda všem přítomným za aktivní účast na zasedání a zasedání 

ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Tereza Straková   Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Machů 


