
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 14. 10. 2021 
 

Přítomni: Mgr. Simona Belanová, Petra Fedorová, Ing. Tomáš Fukala, Ing. Ivo Kantor, Mgr.      

Dagmar Nogová 

Omluveni: Ing. Vít Slováček  

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Bc. Zdeněk Žák 

a) Jednací řád 

b) Volba předsedy a místopředsedy 

c) Schválení výroční zprávy 

d) Informace o probíhajících stavebních úpravách ve škole 

e) Diskuse 

 

ad a) Byl schválen nový jednací řád školské rady 

ad b) Novou předsedkyní školské rady byla zvolena S. Belanová (4 členové hlasovali pro 

návrh, 1 člen se hlasování zdržel) 

Novou místopředsedkyní školské rady byla zvolena P. Fedorová (4 členové hlasovali 

pro návrh, 1 člen se hlasování zdržel) 

ad c) Členové školské rady diskutovali o výroční zprávě 

Připomínky: I. Kantor: vyjádřil názor, že v učebním plánu je málo hodin fyziky a 

klasifikace studentů je nadhodnocená; 

Odpověď T. Hudce: minulý rok byl v důsledku distanční výuky nestandartní, důraz 

klademe na znalosti studentů a jejich úspěšnost na vysoké škole; 

Diskuse o úspěšnosti studentů na VŠ, na školy se dostanou všichni studenti, ale ne 

všichni je dokončí; o této úspěšnosti mají přehled třídní učitelé maturitních tříd 

Diskuse o potřebnosti psychologů ve školách: po distanční výuce roste množství 

studentů s psychickými problémy. Na naší škole působí tento rok psycholožka v rámci 

„šablon“ jedno odpoledne v týdnu, o její služby je velký zájem 

Podněty ke zřizovateli: bylo by vhodné zapojit psychology na všech školách a najít 

zdroje financování, nový systém hodnocení škol představuje značnou administrativní 

zátěž pro vedení školy 

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena 

ad d) Ve škole byla otevřena nová jídelna a venkovní areál, budují se další prostory 

(sekretariát, ředitelna, šatna pro studenty atd.), je schválen grant na novou laboratoř 

fyziky s virtuální realitou 



ad e) Dotaz na využití haly: je komerčně využívána, otevření a uzavření haly pro cizí osoby 

zajišťuje uklízečka, na správce haly nejsou prostředky 

Dotaz na důvod zvýšení počtu knih četby k maturitě z 20 na 30 a kdy byla tato 

skutečnost sdělena studentům maturitních ročníků: dotaz bude předán řediteli školy a 

předmětové komisi českého jazyka (ředitel již nebyl přítomen)     

 

Zapsala: Dagmar Nogová 


