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Zápis – 3. zasedání školské rady školního roku 2020/2021 
10.06. 2021 

 
Přítomni: Ing. Jozef Hmurčík-Solár, Bc. František Svatoň, Bc. Milan Milián 
Nepřítomní: Pavlína Mádrová 
Omluvení: Milena Galášová 
Hosté: Mgr. Michal Durec, DiS, Bc. Radim Mádr 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Seznámení s novými členy ŠR. 
2. Volba předsedy. 
3. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 

zodpovězení dotazů 
4. Projednání Stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Bruntál, 

příspěvková organizace. 
5. Různé 

 
 
Průběh zasedání: 
 
Předseda přivítal přítomné členy ŠR a hosty. Úvodem konstatoval, že ŠR je 
usnášeníschopná.  
Další průběh dle programu: 

AD 1) Dne 16.12.2019 proběhly volby do školské rady z řad zletilých žáků a 
zástupců nezletilých žáků, ze které vzešel nový člen ŠR a to paní Milena 
Galášová. Dále Rada Moravskoslezského kraje jmenovala dne 01.06.2020 nové 
zástupce do ŠR za zřizovatele Bc. Milana Miliána a paní Paulínu Mádrovou 
s platnosti od 01.09.2020. Vzhledem k pandemické situaci se ŠR scházela 
pouze na hlasování per rollam online. 

AD 2) Volba předsedy proběhla veřejným hlasováním. Z pléna byl navržen 
jediný kandidát a to Ing. Jozef Hmurčík-Solár, který byl jednohlasně zvolen 
všemi přítomnými členy. 

AD 3) Ředitel školy podrobně seznámil přítomné se Zprávou o činnosti a 
plnění úkolů příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 a zodpověděl dotazy 
přítomných členů ŠR. Tato zpráva byla ŠR jednohlasně schválena. 

AD 4) Ředitel školy  seznámil přítomné se Stipendijním řádem organizace 
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace a podotkl, že tento řád 
zaslal zřizovatel a ŠR může pouze podmínky vyplácení stipendia zpřísnit. Po 
krátké diskusi se ŠR rozhodla Stipendijní řád organizace Střední odborná škola, 
Bruntál, p.o. schválit beze změn. Hlasování bylo jednomyslné „Schvaluji“. 



 

 

AD 5) Proběhla diskuse o různých aspektech činnosti školy, která byla 
informativního charakteru.  

 
Závěrem zasedání předseda ŠR poděkoval všem přítomným a hostům. 
 
 
 
 
Zápis vytvořen předsedou ŠR v Bruntále dne: 11.06.2021. 
 
 
 
Předseda školské rady Ing. Jozef Hmurčík-Solár 


