
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 18. 6. 2020 

 

 

Přítomni: Mgr. Simona Belanová, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová, Ing. Ivo Kantor, 

                Mgr. Dagmar Nogová, Ing. Vít Slováček           

 

                  

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec 

 

1. Program: 

a) Zpráva o hospodaření 

b) Informace o distanční výuce v období uzavření škol 

c) Informace o výsledcích a průběhu maturitních zkoušek 

d) Informace o přijímacím řízení 

e) Informace o plánovaných akcích v dalším období 

f) Projekty 

g) Volná diskuze, připomínky návrhy 

 

ad a)  

         Ředitelem školy byl zhodnocen a blíže vysvětlen kladný hospodářský výsledek 

organizace za minulý rok a byly představeny investiční záměry na následující 

období. V minulém školním roce se škole podařilo dokončit výstavbu tělocvičny 

a nyní je ještě třeba zakoupit obslužné stroje a vybavení /např. na údržbu a úklid 

nových prostor/.  

         Byl ukončen nájem školního bytu /souvisí se záměrem zřizovatele na rozšíření 

školní jídelny/ 

            

           ad b)  

                     Byla zhodnocena a prodiskutována pozitiva a negativa distanční výuky. 

Gymnázium nezaznamenalo větší problémy s ní spojené, místními organizacemi 

byly škole po dobu 3 měsíců poskytnuty konferenční programy k výuce /probíhalo 



vysílání z odborných učeben a byly pořizovány i záznamy/a za využití volně 

dostupných programů byla organizována i další online výuka. Naprostá většina 

našich studentů se distanční výuky aktivně účastnila. 

 

ad c)  

         Maturitní zkoušky probíhaly za zpřísněného dodržování hygienických norem, dle 

pravidel zveřejněných MŠMT. Všichni studenti gymnázia v tomto školním roce 

maturitu úspěšně složili.  

 

        

ad d)  

       K přijímacímu řízení na čtyřleté i osmileté studium se přihlásilo několikanásobně 

více studentů, než kolik jich může škola přijmout. V současnosti probíhá 

vyrozumění uchazečů o výsledcích zkoušky. 

 

            ad e)  

      - V současnosti je soutěžen realizátor úprav venkovního areálů školy, úpravy mají 

být hotovy do září 2020. 

     - Předávání závěrečných vysvědčení proběhne dle připraveného časového rozpisu, 

třídy budou při této příležitosti foceny. 

     - V zájmu zintenzivnění přímé výuky na začátku následujících školního roku byly, 

vyjma adaptačních kurzů, všechny akce plánované ze začátku školního roku 

2020/21 zrušeny či posunuty na konec daného školního roku. 

      - Budou se připravovat oslavy stého výročí založení gymnázia. 

 

 

ad f) 

      - V současné době je dokončována realizace projektu na výstavbu nové IT učebny 

vybavené i třemi 3D tiskárnami. 



      - Byl schválen projekt rozšíření a rekonstrukce školní jídelny, jehož realizace je 

plánovaná v příštím školním roce. 

      - Byla schválena žádost o realizaci projektu zaměřeného na profesní rozvoj 

pedagogů gymnázia v rámci programu Erasmus plus KA1. Realizace bude probíhat 

v následujících dvou školních letech.  

      - Je připraven také projekt v rámci programu Erasmus plus KA2, pro rozvoj 

dovedností a schopností našich studentů v exaktních vědách, tento ale díky 

neočekávané situaci spojené s COVID 19 bude podán až příští rok. 

 

         

               

 

Zapsala: Mgr. Simona Belanová 

 

 


