
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 24.10.2017 
Přítomni: Viertlerová Helena, DiS., mgr. Bernt Karel, mgr. Vydržel Radek, mgr. Šedý Miloslav, 
mgr. Havlíková Lenka, mgr. Meitnerová Iva, mgr. Marková Jitka, ing. Müller Karel, ing. Pleskotová Marcela 

Hosté: mgr. Martin Reihs (ředitel školy)  

Program: 

1. Volby do školské rady 
2. Volba předsedy a jednatele rady 
3. Projednání jednacího řádu 
4. Projednání plánu práce na školní rok 2017/2018 
5. Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 
6. Projednání zprávy ČŠI 
7. Návrh na změnu Školního řádu 

Průběh: 

Ad 1) V úvodu jednání vystoupil ředitel školy mgr. Martin Reihs a seznámil přítomné s výsledky voleb do 
školské rady. Zároveň i představil program jednání. 

Ad 2) Na návrh ředitele školy byl na jednatele navržen mgr. Miloslav Šedý a na předsedu rady navržena 
ing. Marcela Pleskotová. Oba návrhy byly jednomyslně schváleny. 

Ad 3) Dalším bodem v programu bylo projednání jednacího řádu. Ředitel školy podal doplňující informace 
k jeho jednotlivým bodům. Zejména informace o samotné školské radě – schůzky se konají čtyřikrát ročně 
dvakrát samostatně, dvakrát i s třídními důvěrníky. Dále byla učiněna dohoda, že jednacími dny budou čtvrtky, 
vždy od 16 hodin. Řád byl jednomyslně schválen. 

Ad 4) Při projednávání plánu práce byly doplněny termíny, kdy se bude rada scházet. Nejbližší termín byl 
stanoven na 21.12.2017, spolu s ní se uskuteční též schůzka třídních důvěrníků. Předsedkyně Rady ing. Marcela 
Pleskotová zajistí jejich oslovení, lze to provést i přes systém ŠkolaOnLine. 

Další termíny schůzek pak byly na únor 2018 a květen 2018. Plán práce byl schválen bez připomínek. 

Ad 5) Jako další bod jednání školské rady bylo zařazeno projednání Výroční zprávy školy za loňský školní rok. 
Představení zprávy se ujal ředitel školy mgr. Martin Reihs. Hned v úvodu se zmínil o testech SCIO. V nich 
nemá škola úplně nejlepší výsledky, což je dáno sociálním složením obyvatel, ale na druhou stranu oproti 
předchozím výsledkům jsou znát pokroky a zlepšení.  

Dále již došlo na samotný popis zprávy. Začalo se popisem školy, pan ředitel přidal i vysvětlení k nové 
sportovní hale – je určena primárně pro volejbalisty, na další kluby již příliš nezbývá místo. Dalším bodem byl 
systém tříd a jeho popis – na škole existují třídy sportovní, běžné, žáci s SPU a třídy přípravné, i zde ředitel 
školy přidal vysvětlení k jednotlivým typům, včetně průměru žáků na třídu. 

Postupně byly probrány i další body Výroční zprávy: 

• Výuka cizích jazyků – jsou vyučovány jazyky anglický, německý a ruský. Začíná se s výukou 
slovenštiny, 

• Vzdělávací programy  
• Volitelné předměty 
• Prospěch žáků 
• Úspěchy školy 

o Přehazovaná – 4. místo v celorepublikovém finále 
o Úspěchy v barevném mini volejbale  

• Školní klub 
• Akce pořádané školou 
• Zápis do prvních tříd, včetně žádostí o odklad a žádostí o přestup 



• Školní družina – je naplněná, přesto mají zájem i další rodiče. Uvažovalo se i o výpomoci 
„Domečku“ 

• Gymnázium – 82 žáků, každý ročník má po jedné třídě. Dálkové studium je zrušeno. Přijímací 
řízení je prováděno centrálně. Školská rada byla seznámena s výsledky maturitních zkoušek. 
Dále ředitel školy podal informace o nekvalifikovaných pracovnících školy. 

• DVPP – probíhají školení systému ŠkolaOnLine, dále je školen jeden preventista a probíhá 
studium jednoho vyučujícího na výchovného poradce.  

• Hospodaření školy 

 Zpráva byla přijata bez připomínek 

Ad 6) Na školské radě byla též projednána i zpráva ČŠI, jejíž kontrola proběhla na Gymnáziu 11. září 2017 na 
základě stížnosti rodičů jednoho ze studentů. Bylo projednáno šest věcí: 

• nekvalifikovanost učitele Aj 
• vyučujícímu Aj chyběly základní znalosti jazyka 
• učitel Aj hodnotil nesprávně práci v hodině 
• komisionální přezkoušení 
• nebyly dány k dispozici písemné práce 
• nebyl poskytnut písemný zápis z jednání 

Ke každému bodu připojil ředitel školy mgr. Martin Reihs komentář, který byl připojen k reakci na závěrečnou 
zprávu ČŠI. Zprávu včetně reakcí vzala školská rada na vědomí. 

Ad 7) V souvislosti se zprávou ČŠI navrhl ředitel školy změnu školního řádu v těchto bodech: 

• přezkoušení před komisí při nesouhlasu se známkou 
• z každého jednání bude proveden zápis, při nesouhlasu se zápisem bude uvedeno: „matka (otec 

nesouhlasí se zápisem…“ 
• v případě gymnázia bude nařízeno vykání studentům 
• oslovování zaměstnanců – titulem nebo podle pracovní pozice 

Přesné znění změn navrhne ředitel školy, školní řád pak školská rada bude schvalovat metodou per rollam. 

Další schůzka Školské rady proběhne 21.12.2017 

V Jirkově dne 24.10. 2017 

Zpracoval: Mgr. Miloslav Šedý 


