
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 22. 4. 2021 

 

 

Přítomni:  

Předseda: Mgr. Dagmar Nogová 

Členové:   

                Petra Fedorová 

                Ing. Ivo Kantor 

                Ing. Vít Slováček  

               Mgr. Simona Belanová 

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec 

 

Nepřítomen: 

Místopředseda: MUDr. Miroslav Bílka 

 

 

1. Program: 

a) Volby do školské rady 

b) Zpráva o hospodaření 

c) Informace o distanční výuce v období uzavření škol 

d) Informace o přípravě maturitních zkoušek 

e) Informace o přijímacím řízení 

f) Informace o plánovaných akcích v dalším období 

g) Projekty 

h) Volná diskuze, připomínky, návrhy 

 

ad a) Dne 22. 10. 2020 se uskutečnily volby do nové školské rady, vzhledem k vyhlášení 

mimořádného stavu na území ČR byla ovšem prodloužena působnost původní 

školské rady o 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. V novém složení se rada 

sejde pravděpodobně začátkem školního roku 2021/22. 

 

ad b) Ředitelem školy byl zhodnocen a blíže vysvětlen kladný hospodářský výsledek 

organizace a byly představeny investiční záměry na následující období (venkovní 

úpravy dvora, workoutové hřiště, zídka před školou, nová fyzikální učebna, 



nábytek do kabinetů). Pozitivně byl také hodnocen stav finančních prostředků 

určených na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

            

           ad c) Byla zhodnocena a prodiskutována pozitiva a negativa distanční výuky. 

Gymnázium nezaznamenalo větší problémy s ní spojené. Škola používá aplikace 

Teams a Cisco Webex, hodiny lze i nahrávat. Naprostá většina našich studentů se 

distanční výuky aktivně účastní, vyučovací hodiny jsou zkráceny na 30 minut, a 

online probíhá téměř 100% vyučovacích hodin (s výjimkou výchov). 

 

ad d) Maturitní zkoušky budou probíhat za zpřísněného dodržování hygienických 

norem, dle pravidel zveřejněných MŠMT v ministerstvem stanoveném posunutém 

termínu (od 24.5). K maturitní zkoušce z ČJ se přihlásilo 9 žáků. 

 

ad e) K přijímacímu řízení na čtyřleté i osmileté studium se přihlásilo dostatek studentů, 

žádostí o čtyřleté studium je ovšem méně než v minulých letech. V současnosti 

probíhají online přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, využijeme opět státní 

přijímací zkoušky (CERMAT), žadatelé budou mít 10 dní na odevzdání zápisového 

lístku. 

 

            ad f)  

      - V rámci ministerstvem školství plánovaných úprav RVP pro nižší gymnázium 

bude ve školním roce 2021/22 již od primy zavedena výuka informatiky a výpočetní 

techniky (dojde na omezení hodinové dotace výuky HV). 

      - Připravují se oslavy stého výročí založení gymnázia, termín oslav ovšem ještě 

z důvodů pandemie není znám. Plánuje se vydání sborníku školy. 

 

ad g) 

 - Je schválena žádost o realizaci projektu zaměřeného na profesní rozvoj pedagogů 

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

školním roce.  



      - Připravuje se také projekt v rámci programu Erasmus plus KA2, pro rozvoj 

dovedností a schopností našich studentů v exaktních vědách, tento bude podán ke 

schválení do 20. května 2021. 

 

ad h) Byl prodiskutován očekávaný návrat žáků do školy a jeho podmínky. Téměř 

všichni zaměstnanci školy již byli očkování proti COVIDu 19. 

          

 

Zapsala: Mgr. Simona Belanová 

 

 


