
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 15.12. 2016 
Přítomni: Mgr. Čapounová Daniela, Arendašová Jana, Mgr. Bernt Karel, Bc. Marková Jitka, Mgr. Vydržel 

Radek, Mgr. Miloslav Šedý  

Omluveni: Mgr. Králová Alena, Mgr. Meitnerová Iva 

Neomluveni: Bartoň Martin 

Host: Mgr. Martin Reihs (ředitel školy) 

Program: 

1. Plán práce na rok 2017 

2. Zapojení žáků do zájmových útvarů 

3. Škola Online 

4. Hodnocení práce Školské rady  

5. Různé 

Průběh: 

Ad 1) K projednání byl předložen plán Školské rady na rok 2017, který předpokládá 4 schůze na školní rok. 

Plán práce byl schválen všemi hlasy. 

Ad 2) V úvodu setkání byl vznesen dotaz na ředitele školy ohledně změn v zapojení žáků do zájmových útvarů. 

V odpovědi zaznělo, že stav se od poslední Rady nezměnil. Platí tedy následující kroužky pro žáky: 

 Volejbalová akademie (1. – 5. ročník) 

 Sálová kopané (4. – 9. ročník) 

 Kroužek sborového zpěvu 

 Kroužek vaření 

 Pohybové aktivity 

Ad 3) Na Radě zazněly další informace ke Škole Online (ŠOL). V současné době mají přístupy rodiče a někteří 

žáci (8. – 9. ročník). Učitelé i rodiče zatím objevují, co aplikace umí. Ředitel školy nabízí při problémech se 

ŠOL rychlé konzultace. 

Ad 4) K práci Rady školy nezazněly žádné připomínky, naopak paní předsedkyně poděkovala členům za jejich 

práci a popřála jim hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

Ad 5) V bodě Různé zazněly tyto připomínky: 

 Třídní důvěrníci na gymnáziu – paní předsedkyně vznesla dotaz na ředitele školy, zda nebude nutné 

zvolit třídní důvěrníky i z řad rodičů gymnazistů. Odpověď zněla, že nejsou zapotřebí, veškeré 

připomínky lze řešit přes zástupce žáků. S tím ovšem souvisí vyšší zapojení gymnazistů ve školském 

parlamentu. 

 Pan Mgr. Miloslav Šedý podal návrh na změnu Školního řádu (ŠŘ) pro gymnázium – množí se případy 

nevhodného oblékání studentů. Po krátké diskuzi o vhodnosti úpravy ŠŘ bylo doporučeno počkat až do 

změny Školského zákona. Platnost nového ŠŘ by stejně byla určena až datem 1.9. 2017.  

 Pan Mgr. Karel Bernt připomněl, že na webových stránkách školy musí být všechny výroční zprávy.  

Zároveň se nabídl, že toto zkontroluje. 

 Ředitel školy pan Mgr. Martin Reihs se zmínil o nových projektech, které se rozbíhají od 1.1.2017. 

Jedná se o šablony z OP VVV a o projekt bezbariérové školy z programu IROP. Dále se zmínil o tom, 

že pod jeho správu přechází hřiště s umělým povrchem vybudované v blízkosti školy. 

 Paní předsedkyně Rady dále vznesla na pana ředitele dotaz, zda se podařilo vyřešit hodiny plavání, 

které vycházely na časnou denní dobu (0. hodina). Pan ředitel odpověděl, že vzhledem k vytíženosti 

bazénu na 2. ZŠ a komplikacemi s rozvrhem, 0. hodiny zůstaly. 

 Na závěr pak byl zmíněn jirkovský Advent a jeho charitativní projekt, který vynesl 10000 Kč od 

gymnázia a 14000 Kč od základní školy. 



 Rada školy poté ukončila svoji schůzi s usnesením, že se sejde v únoru, termín bude upřesněn, a že 

součástí příští schůze bude i setkání třídních důvěrníků, výchovného poradce a preventisty sociálně 

patologických jevů. 

Zpracoval: Mgr. Miloslav Šedý 


