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ZÁPIS 

z 3. zasedání Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová,  

které se konalo 29. března 2022 

 

 

 

Přítomni:   Hana Baierová, Ing. Alan Franek,  Mgr. Roman Funk,  

   Mgr. Martin Sliwka, Mgr. Kamil Šelong, Mgr. Pavel Kubínek (jako host)                                     

 

Omluveni:   prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  

 

Program jednání:     1. Úvod 

 2. Seznámení s ekonomickou výroční zprávou za rok 2021 

 3. Informace ředitele školy o průběhu přijímacího řízení 

 4. Diskuze 

 5. Závěr 

 

 

1. Úvod 

Předseda školské rady (dále jen ŠR) Mgr. Martin Sliwka  přivítal přítomné členy ŠR a ředitele 

školy na řádném zasedání ŠR. Seznámil všechny s programem zasedání. Konstatoval, že je ŠR 

usnášeníschopná. 

 

2. Seznámení s ekonomickou výroční zprávou za rok 2021 

Předseda ŠR požádal ředitele školy o krátké shrnutí nejdůležitějších akcí realizovaných 

v kalendářním roce 2021. Po informacích ředitele školy o největších investičních akcích (nová 

wifi na škole, dokončené jazykové učebny apod) padl dotaz na možnou předraženost některých 

akcí. Ředitel školy sdělil, že všechny akce prošly výběrovým řízením a byly realizovány ty 

s nejmenší nabídkou. 

Přítomní členové ŠR pak vzali výroční ekonomickou zprávu na vědomí.  

 

3. Informace ředitele školy o průběhu přijímacího řízení 

Členové ŠR byli informováni o průběhu přijímacího řízení, zejména počtu přihlášek do obou 

termínů 1. kola ve všech studijních oborech. Tuto informaci členové ŠR vzali na vědomí. 

 

4. Diskuze 

V diskuzi se členové ŠR zajímali o situaci s ubytovanými ukrajinskými uprchlíky a ředitelem 

školy byli informováni o aktivitách školy v oblasti humanitární pomoci. Dále zazněla informace 

o ukončení činnosti členky školské rady paní Hany Baierové ke dni ukončení studia maturitou 

jejího dítěte. Ředitel školy vyhlásí doplňující volby na uvolněné místo. Volby by se měly konat 

elektronickou formou. 
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6. Závěr 

Závěrečné slovo měl Mgr. Martin Sliwka, který poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky 

do diskuze. 

 

 

 

 

Orlová 30. března 2022 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Kubínek 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Martin Sliwka, předseda školské rady, v. r. 
 


