
Zápis ze zasedání školské rady dne 10.10.12 
 
Přítomni: členové :   Mgr. Olga Pásková, PaedDr. Jan Jech, Mgr. Albert Kubišta,  
                                  Ing. Pavel Sladkovský, MUDr. Miroslava Konvičková,  Martin Červinka 
                 hosté:        PhDr. Ivan Nefe CSc.,  Mgr. Petra Šupejová, Mgr. Hynek Miler 
 
 
Program:     1. Představení nových členů školské rady,seznámení se zástupci školy 
                    2.Tajná volba funkcionářů školské rady 
                    3. Schválení jednacího řádu 
                    4. Schválení výroční zprávy 
                    5. Informace ředitele školy o záměrech investičních a vzdělávacích 
                    6. různé 
 
Ad 2)  kandidáti na předsedu     PaedDr. J. Jech,  MUDr. M.Konvičková 
           PaedDr. J.Jech……………5  hlasů     
           MUDr.M.Konvičková …….1  hlas 
            
           Kandidáti na místopředsedu   Mgr. A. Kubišta 
           Mgr. A.Kubišta     … ….6 hlasů 
            
           Kandidáti na zapisovatele    MUDr. M.Konvičková, Mgr. Pásková 
           MUDr.M. Konvičková …….5 hlasů 
           Mgr.O. Pásková ………… ..1 hlas 
     Usnesení: předsedou školské rady zvolen PaedDr. J.Jech,  místopředsedou školské  
                       rady zvolen Mgr.A.Kubišta, zapisovatelkou zvolena MUDr.M.Konvičková 
 
  
Ad 3) členové školské rady po předchozím seznámení se 2 návrhy jednacího řádu 
          (elektronicky zaslala Konvičková 5.10.12) jednací řád  upravili, doplnili přílohou  
          o působnosti školské rady  § 168 zákona č. 561/2004 v novele 472/2011 (viz příloha 1) 
          a odhlasovali (6:0).  
    Usnesení: Jednací řád byl schválen  
    S výsledky  voleb a se  schválením jednacího řádu bylo seznámeno vedení školy , 
    které zajistí jejich elektronické zveřejnění na web stránkách školy                     
                                                   
                       
 
Ad 4) výroční zpráva byla doplněna ústní informací o výsledcích  maturitních zkoušek 

2011/12, která v době uzávěrky výroční zprávy nebyla k dispozici. Vedení školy vidí 
jako problematické srovnávání shrnujících výsledků, v situaci, kdy není zohledněna 
zvolená úroveň zkoušky. Na našem gymnáziu byla většinou studentů volena vyšší 
úroveň. 
Škola by chtěla  směřovat k posílení přírodovědného vzdělání ( též podnět Ing. 
P.Sladkovského) přidáním hodin matematiky, k čemuž bude potřeba změna ŠVP pro 
vyšší ročníky. Dále bude nutno se vypořádat se zákonnou povinností výuky druhého 
jazyka již od sekundy. 
Konkrétní výsledky srovnávacích testů 9.tříd a kvart víceletých gymnázií též zatím 
nejsou k dispozici, obecně mají gymnázia vyšší a to v průměru 70% úspěšnost. 
Drobné textové nesrovnalosti výroční zprávy budou napraveny. Proběhlo schválení (6:0) 



 
Usnesení: výroční školská zpráva pro rok 2011/12 byla  schválena, její zkrácená forma bude     

vyvěšena na web stránkách školy. 
 
 
Ad 5) ředitel školy krátce informoval o své dlouhodobé snaze o přestavbu školní jídelny, 

vzhledem k již nevyhovujícím technickým i provozním parametrům. Požádal zástupce 
zřizovatele o zprostředkování kontaktu s odpovědnými zástupci MHMP zejména radní 
pro odbor školství  JUDr. H.Chudomelovou. 

         Dále pan ředitel informoval o formující se spolupráci s gymnáziem v Hanoji , s velkým 
zájmem  vietnamské strany o formu stáží jejich nejlepších studentů na našem gymnáziu.  

         Perspektivně tito studenti mohou být zařazeni i do mezinárodních programů a zvyšovat 
prestiž školy.Vzhledem k tomu,že taková stáž jde již nad rámec kompetencí ředitele 
školy, byl vznesen požadavek k zřizovateli na podporu toho projektu. Mgr. Kubišta 
učiní dotaz stav této žádosti na odboru školství MHMP. 

 
Ad 6) MUDr. M. Konvičková informovala o rozporu voleb zákonných zástupců  nezletilých 

studentů a zástupců zletilých studentů  s volebním řádem do školské rady 
        ( usnesení Rady HMP č 0330 z 22.3.2005) . Jarní volby 7.3.12 označila za neplatné, 

neboť nezúčastnila potřebná 1/5 všech oprávněných voličů (viz volební zápis). Účast 
voličů v podzimním kole 23.11.11 splňovala volební podmínky, avšak v obou kolech 
nebyly kompletní kandidátní listiny. Diskuze vedla k návrhu hlasování o dalším 
postupu. 

Usnesení: Předseda školské rady je pověřen kontrolou průběhu voleb, vznese dotaz na právní 
odbor zřizovatele k vyjádření o legitimitě voleb. V případě potřeby se pak bude náprava 
zjednána formou nových voleb co nejefektivněji a nejrychleji. 

 
 
 
 
                                                          
Zapsala MUDr.M.Konvičková   
 
Podepsal PaedDr. J. Jech                                                                dne 12.10.2012 
 
 
 
 
 
                  


